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ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА 

относно прилагането на Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и 

на Съвета за създаване на Визовата информационна система (ВИС), използването 

на пръстови отпечатъци на външните граници и използването на биометрични 

данни при процедурата за кандидатстване за виза/оценка по REFIT 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

1.1. ВИС и нейната роля за улесняване на обмена на данни между държавите 

членки 

При постепенното изграждане на пространство на свобода, сигурност и правосъдие 

Европейският съюз трябва да гарантира свободното движение на хора и висока степен 

на сигурност. В този контекст беше даден приоритет на разработването и създаването 

на Визовата информационна система (ВИС) за обмен на визови данни между 

държавите членки
1
. 

За да бъде създадена ВИС, беше приета всеобхватна правна рамка:  

 С Решение 2004/512/ЕО на Съвета от 8 юни 2004 г. ВИС беше създадена като 

система за обмен на визови данни между държавите членки;  

 С Регламент (ЕО) № 767/2008 от 9 юли 2008 г. бяха определени целта, 

функциите и отговорностите на ВИС и бяха установени условията и редът на 

извършване на обмена на визови данни между държавите членки с цел да се 

улесни разглеждането на заявленията за издаване на виза и свързаните с това 

решения;  

 С Регламент (ЕО) № 810/2009 от 13 юли 2009 г. (Визовия кодекс) бяха 

определени правилата относно регистрирането на биометричните данни във 

ВИС. 

Също така на ВИС беше поверена задачата да съдейства за вътрешната сигурност и 

борбата с тероризма. Съответно с Решение 2008/633/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. 

бяха определени условията, при които оправомощени органи на държавите членки и 

Европол могат да получат достъп до ВИС за справки с цел предотвратяване, разкриване 

и разследване на терористични действия и други тежки престъпления. 

ВИС играе важна роля за:  

1) подобряване на прилагането на общата визова политика, консулското 

сътрудничество и консултациите между централните органи с цел 

предотвратяване на заплахи за вътрешната сигурност и на търсенето на по-

изгодни варианти за получаване на виза (т.нар. „„visa-shopping“);  

                                                 
1  В настоящия документ „държави членки“ означава държавите — членки на Шенген, тоест тези 

държави — членки на ЕС, които са членки на Шенген, а така също и асоциираните към Шенген 

държави. 
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2) улесняване на борбата срещу измамите и на проверките на граничните 

контролно-пропускателни пунктове по външните граници и на територията на 

държавите членки;  

3) подпомагане на установяването на самоличността и връщането на незаконни 

имигранти;  

4) улесняване на прилагането на Регламента от Дъблин
2
. 

ВИС допринася по-специално за гарантирането на вътрешната сигурност на държавите 

членки и борбата с тероризма
3
, като подобрява начина за оценяване на заявленията за 

издаване на визи. Това включва подобряване на консултациите между централните 

органи и усъвършенстване на проверката и установяването на самоличността на 

кандидатите за визи в консулствата и на граничните контролно-пропускателни 

пунктове. Гарантирането на вътрешната сигурност на държавите членки и борбата с 

тероризма са обща цел и основен критерий за общата визова политика. Също така ВИС 

спомага за борбата срещу незаконната имиграция
4
 и носи ползи за добросъвестните 

пътници, като подобрява и улеснява процедурите за издаване на визи и за проверки. 

Между октомври 2011 г. и февруари 2016 г. ВИС беше постепенно въведена в 

консулствата на всички държави членки по света.  

Всяка година 26-те държави членки и асоциираните към Шенген държави издават 

около 16 милиона шенгенски визи. До края на март 2016 г. във ВИС са въведени данни 

за близо 23 милиона заявления за визи и 18,8 милиона пръстови отпечатъка.  

Системата е надхвърлила прага от един милион операции на ден и сто хиляди операции 

на час. Капацитетът ѝ е до 450 хиляди операции на час и тя може да съхрани и 

обработи 60 милиона единици данни от заявления за издаване на визи. 

 

1.2. Оценка и мониторинг 

В правната рамка на ВИС беше предвидено извършване на оценка на прилагането на 

Регламента за ВИС
5
, на Решението за създаване на ВИС

6
, на използването на ВИС 

от страна на правоприлагащите органи въз основа на Решението за достъп до ВИС за 

                                                 
2 Регламент (ЕС) № 604/2013, заменящ Регламент (ЕО) № 343/2003, ОВ L 50, 25.2.2003 г., стр. 1. 
3 Вж. заключения на Съвета от 19.2.2004 г., точка 1, буква ж) от приложението към тях. 
4  Вж. член 5, параграф 1, буква д) и член 15 от Шенгенската конвенция. 
5  Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно Визовата 

информационна система (ВИС) и обмена на данни между държави членки относно визите за 

краткосрочно пребиваване (Регламент за ВИС), ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 60. 
6  Решение 2004/512/ЕО на Съвета за създаване на визова информационна система (ВИС), ОВ L 213, 

15.6.2004 г., стр. 5. 
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целите на правоприлагането
7
 и на използването на биометрични данни при 

процедурата за кандидатстване за виза въз основа на Визовия кодекс
8
. 

На тази основа и вземайки предвид също така общите принципи и критерии за оценка 

на инструментите на политиките на ЕС в контекста на Програмата за пригодност и 

резултатност на регулаторната рамка (REFIT), през 2015 г. Комисията започна първата 

оценка на системата след въвеждането ѝ в действие (през 2011 г.) и обърна внимание 

по-специално на:  

 постигнатите резултати от ВИС като система;  

 как тя е приложена на практика;  

 степента, в която е постигнала поставените пред нея цели на политиката;  

  това дали продължава да отговаря на предназначението си от гледна точка на: 

ефективност, ефикасност, целесъобразност, съгласуваност и добавена 

стойност за визовата политика на ЕС.  

В доклада (и оценката, залегнала в неговата основа) освен това:  

 се оценява дали системата изпълнява поставените пред нея цели на разумна 

цена;  

 се разглеждат резултатите, постигнати с оглед на тези цели;  

 се разглежда прилагането на правната рамка от страна на държавите членки. 

Оценката бе извършена от службите на Комисията. Редица различни инструменти за 

събиране на данни бяха използвани при набирането на информация от широк кръг 

заинтересовани страни, в това число:  

 обстоен преглед на документи;  

 анкетно проучване на ЕС, изпратено до държавите членки, деветнадесет от 

които предоставиха отговори
9
, и до Европейската агенция за оперативното 

управление на широкомащабни информационни системи в пространството на 

свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA);  

 обратна информация от заседания на Управителния съвет на eu-LISA и 

консултативната група за ВИС, от компетентните работни групи към Съвета 

(работна група „Визи“, работна група „Приятели на ВИС“, мрежата VISION), от 

оценките по Шенген на държавите членки и от местното шенгенско 

сътрудничество между консулствата на държавите членки в целия свят.  

                                                 
7  Решение 2008/633/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. относно достъпа до Визовата информационна 

система (ВИС) за справки от оправомощени органи на държавите членки и от Европол с цел 

предотвратяване, разкриване и разследване на терористични действия и други тежки престъпления, 

ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 129. 
8  Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за създаване на 

Визов кодекс на Общността, ОВ L 243, 15.9.2009 г., стр. 1. 
9  Австрия, Белгия, Чешката република, Естония, Франция, Германия, Гърция, Исландия, Латвия, Литва, 

Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Словакия, Швеция и Швейцария. 
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Мненията на граждани на трети държави и правителства на страни, намиращи се под 

визов режим, бяха взети предвид въз основа на опита на държавите членки и 

Комисията при въвеждането и прилагането на ВИС в световен мащаб.  

В настоящия доклад също така са използвани данни от проучването
10

, проведено от 

Съвместния изследователски център (JRC) относно разпознаването на пръстови 

отпечатъци на деца. 

Въпреки че настоящата оценка се основава на опита от четири години функциониране 

на ВИС, бе взет под внимание фактът, че въвеждането на ВИС в световен мащаб бе 

постепенно, което например означава, че над 50 % от обема на трансакциите във ВИС 

идват от региони, в които ВИС бе пусната в действие едва 3—4 месеца преди 

завършването на оценката, поради което по времето на извършване на оценката 

количеството на данните от мониторинга на тези региони беше ограничено. Въпреки че 

това може да се разглежда като ограничаващ фактор, наличните данни и събраните 

доказателства позволиха да бъдат направени заключения по отношение на ключови 

аспекти на ВИС и на въпросите за оценка.  

В допълнение към представените основни констатации от оценката и становищата на 

Комисията в доклада също се правят и редица препоръки за последващи действия. 

2. ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ ОТ ОЦЕНКАТА 

Като цяло констатациите от оценката сочат, че въвеждането на ВИС е довело до: 

1) опростяване и улесняване на процеса по кандидатстване за виза, като е гарантирало, 

че събраните от всички държави членки данни се съхраняват и обменят в рамките на 

една обща система; 2) намаляване на административната тежест за националните 

администрации; 3) ясни, безпроблемни и ефективни процедури, що се отнася до 

обработката на заявленията за визи, извършването на проверки на външните граници 

или във вътрешността на държавите, установяването на самоличността на граждани на 

трети държави за целите на миграцията или връщането или разглеждането на молби за 

убежище.  

Тази обща оценка се основава на анализа на критериите за оценка, посочени по-долу.  

2.1. Ефективна ли беше ВИС при постигането на поставените пред нея цели? 

Значително мнозинство от участвалите в анкетното проучване държави членки
11

 се 

съгласиха, че въвеждането на ВИС е улеснило процедурата за кандидатстване за 

виза, която е била опростена посредством създаването на обща система за съхранение 

и обмен на данни между държавите членки относно заявленията и свързаните с тях 

решения. 

Статистиката на EU-LISA показва, че времето, за което приключва процедурата по 

разглеждане, от момента на приемане на заявлението до издаването на самата виза, е 

средно четири дни, като в повечето държави членки разглеждането на заявлението 

                                                 
10  JRC — IPSC (Институт за защита и сигурност на гражданите), ‘Fingerprint Recognition for Children’ 

(Разпознаване на пръстови отпечатъци на деца) (доклад EUR 26193 EN). 
11  14 от 19-те държави членки, участвалите в анкетното проучване. 
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отнема около пет дни. Това е значително по-кратко от законовия срок от 15 работни 

дни. 

Повечето държави членки, участвали в анкетното проучване
12

, се съгласиха също, че 

въвеждането на ВИС е улеснило борбата срещу измамите с визи, въпреки че 

изразиха становище
13

, че то по никакъв начин не е попречило на кандидатстващите за 

визи да правят опити да заобиколят критериите за определяне на компетентната за 

разглеждане на заявлението им за издаване на виза държава членка. 

Годишният анализ на риска на Frontex за 2016 г. показва, че въвеждането по границите 

на проверки във ВИС през октомври 2011 г. е довело до покачване на броя на 

разкритите по границите фалшиви визи в непосредствено последвалия период (2012 г.) 

и в дългосрочен план е оказало възпиращ ефект върху употребата на фалшиви визи за 

влизане на територията на ЕС
14

. 

Повечето държави членки
15

, участвали в анкетното проучване смятат, че въвеждането 

на ВИС е улеснило проверките на граничните контролно-пропускателни пунктове 

по външните граници и на територията на държавите членки.  

Съгласно доклади на eu-LISA, основаващи се на записи данни, понастоящем 

проверката на първа линия отнема средно 1,36 секунди, ако се използват пръстови 

отпечатъци, и 0,31 секунди, ако тя се прави без отпечатъци. Проверката на втора линия 

отнема средно 13,78 секунди с пръстови отпечатъци и 0,28 без тях.  

В доклада относно техническия напредък при използването на пръстови отпечатъци на 

границите
16

 беше констатирано, че общото въздействие върху снемането и проверката 

на отпечатъците е средно 26 секунди на въздушните граници и 44 секунди на морските. 

Тези данни показват значителен напредък в съкращаването на времето, използвано за 

проверки по външните граници, в сравнение с предишното положение, когато това се 

извършваше ръчно, както и повишаване на надеждността на тези проверки 

благодарение на използването на биометрични данни. 

Значително мнозинство от държави членки, участвали в анкетното проучване
17

, се 

съгласиха, че въвеждането на ВИС им е помогнало при установяването на 

самоличността на лица, които не отговарят или вече не отговарят на условията за 

влизане, престой или пребиваване на територията на държавите членки, преди 

всичко поради наличието на възможност за сравняване на биометрични данни. 

Много държави членки
18

, участвали в анкетното проучване, изразиха становището, че 

въвеждането на ВИС е спомогнало за прилагането на Регламента от Дъблин, като 

е било от полза при определянето на компетентната за разглеждането на дадена молба 

                                                 
12  17 държави членки. 
13  12 държави членки. 
14  За подробности виж раздел 6.1.3 „Улесняване на борбата срещу измамите“ в придружаващия работен 

документ на службите на Комисията. 
15  14 държави членки. 
16  Въз основа на информацията, получена от девет държави членки. 
17  15 държави членки. 
18  12 държави членки. 
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за убежище държава членка в случаите, когато на кандидата за убежище вече е била 

издадена виза от държава членка. Статистическите данни подкрепят извода, че ВИС е 

добре приета сред държавите членки като инструмент за събиране на 

доказателства по дъблинската процедура: между октомври 2011 г. и ноември 2015 г. 

ВИС е била използвана за цели, свързани с дъблинската процедура, от 12 държави — 

членки на Шенген, в почти 400 хиляди случая и от 15 държави членки за разглеждането 

на близо 1,38 милиона случая на търсене на убежище. 

За почти половината държави членки, участвали в анкетното проучване, 

въвеждането на ВИС е оказало положително въздействие върху предотвратяването 

на заплахи за вътрешната сигурност на държавите членки, а само две държави 

членки считат, че това въздействие е ограничено. Това възприятие се потвърждава от 

статистическите данни, които показват, че ВИС се използва в доста ограничена степен 

за целите на вътрешната сигурност, което се дължи отчасти на факта, че ВИС се 

използва за тези цели отскоро
19

. Ограниченото използване на ВИС може да бъде както 

причина за това положителното ѝ въздействие върху предотвратяването на заплахи за 

вътрешната сигурност на държавите членки да се възприема като ограничено, така и 

последица от това възприятие. 

 

2.2. Постигнала ли е ефикасно ВИС поставените пред нея цели? 

За изграждане на ВИС са изразходвани почти 151 милиона евро за шест години (2005—

2011 г.). Допълнително за създаването на своите национални системи държавите 

членки са направили разходи, вариращи между 1-2 милиона и 30 милиона евро, чийто 

общ размер възлиза приблизително на 600 милиона евро
20

, като тези разходи включват 

и разходите по поддръжката през първите години. Разходите на държавите членки са 

зависили от консулската им мрежа и вида използвано оборудване. Изчисляването на 

разходите, направени от държавите членки за създаването на националните системи, 

представлява сложен въпрос най-вече поради начина, по който системите са 

организирани на национално равнище. Най-често националните системи не са били 

изградени от нулата, а по-скоро съществуващите системи са били осъвременени и 

адаптирани, за да могат да бъдат свързани с ВИС. Тъй като извършването на 

проверката и установяването на самоличността на гражданите на трети държави беше 

прехвърлено към централната система на ВИС, ВИС спомогна за установяването на 

взаимодействия на европейско равнище и доведе до ограничаване на разходите на 

национално равнище. 

При такса за шенгенска виза от 60 евро на заявление и почти 23 милиона заявления, 

съхранявани към момента във ВИС, държавите членки са събрали над 1,38 милиарда 

евро за обработването на тези заявления. Тези приходи обаче не покриват само 

                                                 
19  Решение 2008/633 започна да се предлага едва през септември 2013 г. и до декември 2015 г. повечето 

от 16-те държави членки, които бяха използвали ВИС за целите на правоприлагането, бяха правили 

това за няколко месеца. 
20  За повече подробности вж. раздел 6.2 „Ефикасност“ от работния документ на службите на Комисията 

и раздел 3.5 от приложение 2. 



 

8 

 

разходите за изграждане и експлоатация на ВИС. Предвид внушителните първоначални 

разходи за инвестицията, сравнително ниските разходи за последваща поддръжка и 

дори като се отчитат всички други административни разходи, направени от държавите 

членки при обработката на визите, първоначалните разходи за изграждане на 

системата, изглежда, до голяма степен са амортизирани. 

Все пак основните ползи от системата са със стойност за обществото и не подлежат 

на количествено измерване:  

 ВИС спомага за провеждането на обща визова политика и консулско 

сътрудничество и предоставя леснодостъпен и сигурен начин за консултации 

между централните органи, компетентни да издават визи;  

 тя дава възможност да се установи самоличността на всяко лице, което може да 

не отговаря или вече може да не отговаря на условията за влизане, престой или 

пребиваване на територията на държавите членки;  

 тя е от помощ при прилагането на критерии и механизми за определяне на 

държавата членка, компетентна да разгледа дадена молба за убежище, и при 

разглеждането на самата молба за убежище;  

 тя допринася за предотвратяване, разкриване и разследване на тежки 

престъпления.  

 

2.3. Отговаря ли ВИС на поставените пред нея цели? 

Оценката показа, че ВИС отговаря на нуждите, проблемите и въпросите, заради които 

първоначално беше създадена. 

Това я прави особено важна за доброто функциониране на общата визова политика 

и за подкрепата на общото пространство на свободно движение. Чрез нея беше 

въведена повече прозрачност във визовия процес, по-специално посредством 

свързване на заявленията, и това доведе до по-хармонизирани процедури, като 

държавите членки бяха стимулирани да търсят общи практики при оценяването на 

заявленията. 

ВИС направи също така визовия процес и крайния му резултат по-предвидими за 

кандидатстващите за виза. 

Освен това ВИС се утвърди като основен инструмент за разкриване чрез използването 

на биометрични данни на кражби на самоличност и „visa-shopping“. Проверката на 

биометричните данни се счита за крайъгълен камък на общата процедура по 

установяване на самоличността и проверка.  

Въпреки че при оценката бяха определени области, в които има нужда от допълнително 

подобрение, тези области са предимно от техническо естество и не предполагат 

преразглеждане на първоначалните цели на ВИС. 
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2.4. Съгласувана ли е ВИС с други релевантни законодателни актове на ЕС? 

Оценката показа както висока степен на съгласуваност между ВИС и други политики 

на ЕС, така и това, че все повече се увеличава съгласуваността между ВИС и други 

политики на ЕС в областта на вътрешните работи. 

По-специално ВИС е особено добре съгласувана с четири области на политиката: 

- гранична и миграционна политика — вероятно най-значимото и положително 

въздействие. ВИС улесни проверките на граничните контролно-пропускателни 

пунктове по външните граници и на територията на държавите членки и помогна 

за установяване на самоличността на лицата, които не отговарят или вече не 

отговарят на условията за влизане, престой или пребиваване на територията на 

държавите членки; 

- политика в областта на убежището — ВИС подпомага прилагането на 

Регламента от Дъблин, като предоставя ясни и неопровержими доказателствени 

средства по отношение на визовия критерий, както и полезна информация, 

необходима в процеса на разглеждане на молба за предоставяне на убежище на 

лице, за което са намерени данни във ВИС; 

- политика на връщане — въпреки че досега използването на ВИС в 

процедурата по връщане е по-скоро ограничено, последните тенденции сочат 

повишена нужда от ползването на този инструмент, който предоставя 

неоспоримо доказателство за самоличността, необходимо при една процедура по 

връщане; 

- политика на сигурност — към момента между отделните държави членки 

съществуват големи различия по отношение на достъпа до ВИС за целите на 

правоприлагането въз основа на Решението за ВИС. Въпреки това високата 

степен на удовлетвореност и действителните или очакваните ползи от този 

достъп предполагат, че в бъдеще броят на ползвателите и заявките ще се 

увеличи. 

ВИС е една от трите основни централизирани информационни системи, разработени от 

ЕС в областта на вътрешните работи. Другите две са:  

 Шенгенската информационна система (ШИС), която осигурява широка гама 

от сигнали за лица и вещи; и  

 системата Евродак, в която се съдържат дактилоскопичните данни на лицата, 

търсещи убежище, и на граждани на трети държави, преминали незаконно 

външните граници.  

Тези три системи се допълват взаимно в задачите си да гарантират сигурността на 

външните граници и да подкрепят националните органи в борбата срещу престъпността 

и тероризма. 
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Тя е също така важен инструмент, който е от помощ на органите в областта на 

убежището при определяне на компетентната за разглеждането на молба за убежище 

държава членка и впоследствие при самото разглеждане на молбите. 

ВИС също е съгласувана с политиките на ЕС в областта на търговията и туризма, тъй 

като при оценката не бе установено никакво значително въздействие от въвеждането на 

ВИС върху тези области, нито намаление на броя на туристическите или служебните 

пътувания до държавите членки. 

 

2.5. Създава ли ВИС европейска добавена стойност? 

Оценката показа, че ВИС е незаменим инструмент за прилагането на ефективна и 

ефикасна обща визова политика и все повече допринася за сигурността на външните 

граници на ЕС, за борбата срещу незаконната миграция и за борбата срещу тероризма и 

други тежки престъпления, като по този начин създава европейска добавена стойност.  

Ролята на ВИС в настоящата рамка на инструменти на информационните технологии на 

равнище ЕС във връзка с границите нараства. С неотдавнашното предложение на 

Комисията за Система за влизане/излизане 
21

 също ще се въведат значителни 

изменения в Регламента за ВИС, по-специално като се гарантира оперативната 

съвместимост между двете системи и се промени начинът, по който се извършват 

проверките във ВИС на граничните контролно-пропускателни пунктове. Това ще 

позволи преки справки между двете системи в двете посоки (от Системата за 

влизане/излизане към ВИС и обратно) на граничните контролно-пропускателни 

пунктове и в консулствата. 

Връщането към положение, при което се използват единствено национални системи за 

гарантиране на сигурността на външните граници, за борба срещу измамите с визи или 

фалшива самоличност и по този начин срещу незаконната миграция или за 

подпомагане на борбата срещу тероризма и други тежки престъпления, не представлява 

алтернатива към настоящия момент.  

3. СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО КОНСТАТАЦИИТЕ ОТ ОЦЕНКАТА 

В контекста на настоящата оценка Комисията установи определен брой ключови 

области, в които всеки съществуващ проблем следва да бъде разрешен, за да се 

гарантира, че ВИС може по-добре да изпълни поставените пред нея цели. 

3.1. Качество на данните 

Качеството на данните заема челно място в списъка от приоритетни области, 

определени в рамките на оценката. Проблемите, свързани с качеството на данните, 

                                                 
21  Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Система за 

влизане/излизане с цел регистриране на данните относно влизането и излизането и данните относно 

отказа за влизане на граждани на трети държави, преминаващи външните граници на държавите ― 

членки на Европейския съюз, за определяне на условията за достъп до Системата за влизане/излизане 

за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕО) № 767/2008 и Регламент (ЕС) 

№ 1077/2011, COM(2016) 194 final. 
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произтичат най-вече от недостатъчно доброто прилагане на правните разпоредби, 

макар че в някои случаи законодателството не отговаря в достатъчна степен на нуждите 

от качество във връзка с ефикасното използване на системата. 

Проблеми с качеството са установени както при буквено-цифровите, така и при 

биометричните данни. Сред типичните проблеми са:  

 объркване на различните основания за освобождаване от задължението за даване 

на пръстови отпечатъци; 

 объркване по отношение на разграничението между случаите, в които 

биометричните данни не са задължителни по правни съображения (например ако 

кандидатът за виза е държавен или правителствен ръководител, или пък дете под 

12-годишна възраст), и случаите, в които е физически невъзможно да се дадат 

пръстови отпечатъци.  

Що се отнася до втората група от случаи, трябва да се направи допълнително 

разграничение между временна и постоянна невъзможност. 

Що се отнася до буквено-цифровите данни, въпреки че държавите членки имат ясно 

правно задължение да вписват всички данни от заявлението за издаване на виза във 

ВИС, те все още не изпълняват напълно това задължение. Въвеждането на мрежата за 

комуникации чрез електронната поща на ВИС и органическата ѝ връзка с ВИС ще 

означава, че в бъдеще справките през електронната поща на ВИС няма да бъдат 

възможни, ако наличните данни не са напълно приведени в съответствие с 

изискванията, свързани със съответната справка. 

Значението на правилното свързване на заявленията на едно и също лице или едни и 

същи лица, пътуващи групово, беше многократно подчертавано през цялото време на 

оценката. Една неправилна връзка може да има сериозни последствия върху 

възможността да се проследява хронологията на заявленията на дадено лице и така да 

накърни целта на регистрирането на данните във ВИС. В бъдеще следва да се даде 

възможност на държавите членки, различни от тази, която е създала връзката, да 

коригират грешката и да променят погрешна връзка. 

 

3.2. Докладване с оглед на мониторинг и статистика 

При събирането на информация за оценката и при другите процеси, осигурили 

материал за настоящия доклад, една от основните трудности беше намирането на 

съдържателна и надеждна статистика. 

Без солидни количествени данни Комисията не е в състояние:  

 да проследява правилно как държавите членки прилагат правото на Съюза 

(независимо дали при оценка на дадена политика или при целенасочени процеси 

като оценката по Шенген);  

 да обоснове развитието на политиките. 



 

12 

 

В сега действащия Регламент за ВИС задачата да се изготвя статистика е поверена 

изключително на държавите членки. При една централизирана система като ВИС обаче 

изготвянето и събирането на данни от 26 различни държави по различен начин е 

неефикасно и създава ненужна административна тежест. На практика по-голямата част 

от тези данни са лесно и непосредствено достъпни във ВИС и могат лесно да бъдат 

събрани с минимални усилия и анонимизирани за различни статистически или 

изпитателни цели. 

 

3.3. Ползване на ВИС при събирането на данните 

Макар че при оценката бе констатирано, че ВИС значително е улеснила борбата срещу 

измамите с визи, първоначалният замисъл зад системата не е бил свързан с 

предотвратяване на измами с фалшиви документи/фалшиви паспорти, представени при 

кандидатстване за виза. Тъй като, поради задължението да се проверят пръстовите 

отпечатъци на пътуващите, извършителите на измами по-трудно минават границите с 

подправени визови стикери, е възможно да се получи верижен ефект на преминаване от 

употреба на подправени визови стикери към използването на визи, получени 

посредством предоставяне на лъжлива информация в консулствата (при 

кандидатстването за виза). На свой ред това ще доведе до увеличаване на вероятността 

от измами с други видове документи (напр. документи за пътуване). С цел това да се 

предотврати консулствата следва да проверяват самоличността на кандидата, преди да 

му снемат отпечатъците, като използват по подходящ начин съществуващите мерки за 

разкриване. 

Визовият кодекс предвижда задължение за копиране на пръстови отпечатъци при 

последващи заявления в рамките на 59 месеца от регистрацията на тези отпечатъци за 

целите на предходно заявление. Това означава, че не е необходимо лицето да се явява 

отново лично или да дава повторно отпечатъци. Оценката обаче показа, че на практика 

това рядко е така. Държавите членки често снемат отново пръстовите отпечатъци при 

всяко приемане на заявление или поради съмнения относно самоличността на лицето, 

или понеже то не си спомня дали вече са му снемани отпечатъци и кога е правено това. 

 

3.4. Използване на ВИС на външните граници 

ВИС има много положително въздействие за укрепване и улесняване на проверките на 

външните граници. По-специално проверката на пръстовите отпечатъци в комбинация с 

номера на визата оказва сериозен принос в борбата с визовите измами. 

Въпреки че проверката във ВИС на номера на визата в комбинация с пръстовите 

отпечатъци е задължителна от октомври 2011 г., изпълнението на това задължение 

продължава да е незадоволително и по отношение на него между отделните държави 

членки има значителни различия. 

Може да се очаква, че постепенното излизане от обращение на визите, издадени без 

снемане на пръстови отпечатъци (т.е. визите, издадени преди разгръщането на 
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системата в определен регион) ще доведе до повече проверки във ВИС на външните 

граници и особено до проверки, при които се използват номерата на визите в 

комбинация с пръстовите отпечатъци. 

 

3.5. Използване на данните за целите на убежището 

ВИС е важен инструмент за определяне на компетентната за разглеждането на молбите 

за убежище държава членка. Тя осигурява бързо и надеждно информация за това дали 

търсещият убежище е получил виза, както и за самоличността му. Следователно тя 

предоставя данни за определяне на компетентната държава членка и улеснява 

„поемането на грижата“ въз основа на „визовия“ критерий съгласно Регламента от 

Дъблин. 

Както потвърдиха държавите членки, използвали ВИС за целите на убежището, 

системата може да се използва не само в подкрепа на прилагането на Регламента от 

Дъблин, но и при разглеждане на молбите за убежище, по-специално за установяване 

на самоличността на кандидатите и за определяне на достоверността на техните 

твърдения. Оценката показа обаче, че само малък брой държави членки използват ВИС 

за целите на убежището
22

. 

 

3.6. Използване на данните за целите на правоприлагането 

Достъпът до ВИС за целите на правоприлагането беше въведен съвсем наскоро, поради 

което резултатите от оценката са все още непълни и не позволяват да се направи 

цялостен извод. От данните, предоставени от държавите членки, може да се извлекат 

само предварителни поуки. Съществува потенциал за увеличаване на използването на 

ВИС в контекста на правоприлагането, като се има предвид, че като цяло ВИС ясно се 

възприема като ефективен и полезен инструмент в подкрепа на предотвратяването, 

разкриването и разследването на терористични и други тежки престъпления. ВИС може 

да предостави ценна информация, която да е от помощ при установяването на 

самоличността на заподозрени лица или жертви и при наказателните разследвания. 

Между държавите членки обаче съществуват големи различия по отношение на 

използването на ВИС за целите на правоприлагането. По-конкретно още не се използва 

възможността да се извършва търсене по пръстови отпечатъци. При оценката не бяха 

установени конкретни причини за слабото използване на достъпа до ВИС за целите на 

правоприлагането. Сегашните недостатъци може все пак да се обяснят с относителната 

новост на системата, неосведомеността на потенциалните ѝ ползватели и техническите 

и административните трудности. 

 

                                                 
22  ВИС е била използвана за целите на убежището по дъблинската процедура от 12 държави — членки 

на Шенген, и от 15 държави членки при разглеждането на молби за убежище, но повечето справки са 

били извършени само от четири държави членки. За допълнителна информация вж. раздел 6.1.6 от 

работния документ на службите на Комисията и раздел 1.6 от приложение 2 от работния документ на 

службите на Комисията. 
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3.7. Защита на данните във ВИС 

Правата на субектите на данни са важна част от законодателството в областта на 

защитата на данните. Гаранциите, че субектите на данни могат да имат достъп до 

съхраняваните за тях данни, да ги коригират и да ги заличават, увеличават 

прозрачността за тях на обработването на данните, спомагат да се разкрият случаите на 

неправомерно обработване и повишават качеството на данните при законосъобразното 

обработване. Тези съображения са още по-релевантни в една област като издаването на 

визи, в която спазването на правната рамка е от особено значение предвид възможните 

отрицателни последици в тази област от неправомерното обработване. 

За отбелязване е едно явление, установено при оценката, а именно липсата или много 

малкият брой на искания от субекти на данни да упражнят правото си на достъп, 

коригиране или заличаване на съхраняваните във ВИС техни лични данни. 

Констатацията може да се обясни с добрите резултати, постигнати от държавите членки 

при защитата на личните данни. Това обаче може донякъде да се дължи и на 

непознаването от страна на субектите на данни на техните права за защита на данните и 

на незнанието как да ги упражняват (напр. към кого следва да отправят своите 

искания). 

При проверките на място, извършени от Европейския надзорен орган по защита на 

данните за надзор на законосъобразността на обработването на лични данни, и одите на 

сигурността на централната система на ВИС не бяха установени проблеми, свързани 

със защитата на данните. През близо трите години на своята дейност eu-LISA не е 

получила никакви оплаквания, свързани със защитата на данни. 

4. СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ 

4.1. Краткосрочни и средносрочни мерки 

Въпроси, свързани с качеството 

За да се подобри качеството на данните на ранен етап от процедурата кандидатстване за 

виза, може да се въведат показатели за недостатъците в качеството на данните и същите 

да се използват за проверка на заявленията при тяхното подаване. Например може да 

бъде съставен кратък списък с показатели за всяко заявление, като се отбелязва в кое 

поле е недостатъкът (напр. дата, име, грешни данни и др.) и се предупреждава всеки 

бъдещ ползвател за наличието на евентуален недостатък в качеството. 

Следва също така да бъдат разгледани подходящи мерки, за да се гарантира, че 

предварителните консултации не са изложени на риск поради липсваща във ВИС 

информация. За да се реши този въпрос, ВИС може да бъде програмирана да 

отхвърля стартирането на искане за предварителна консултация, докато не бъде 

правилно попълнена в системата цялата изисквана по член 9 от Регламента за 

ВИС необходима информация. Освен това системата следва да позволява бързо и 

недвусмислено установяване на самоличността на лицата, чиито пръстови отпечатъци 

липсват от нея, както и причините за това, за да се избегнат продължителни търсения 

на граничните контролно-пропускателни пунктове. 
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Колкото до пръстовите отпечатъци, системата се нуждае от техническо адаптиране, 

така че да се разграничават по-добре случаите, при които пръстови отпечатъци не 

са необходими по правни съображения, от случаите, при които има обективна 

причина те да не могат да бъдат снети. Това ще позволи системата да е в състояние 

да предоставя по-добре недвусмислени данни, които могат да се използват, за да се 

провери дали консулствата прилагат правилно задълженията във връзка с пръстовите 

отпечатъци и да се установят случаите, при които на дадено лице е отказана виза, 

защото е имало обективна причина да не може да даде отпечатъци. 

За да се преодолеят съобщените при събирането на биометрични данни препятствия, 

особено тези, които засягат качеството на портретните снимки, и за да се позволят в 

бъдеще комбинирани търсения чрез портретни снимки, може да се въведат 

алтернативни стандарти, като непосредствено заснемане при кандидатстването за 

виза. 

Централизираният мониторинг на качеството на данните и определянето и прилагането 

на общи в това отношение решения биха гарантирали по-ефикасни ответни действия на 

тези проблеми. Ето защо в бъдеще на eu-LISA следва да бъде поверена роля във връзка 

с това, включително задачата за изготвяне на доклади за качеството на данните. 

Централизирани технически решения за предварителна консултация и 

представителство 

Може да се предвиди централизирано техническо решение, което да се прилага еднакво 

от всички държави членки, засегнати от предварителна консултация, евентуално под 

формата на матрица за идентификация на приемащите държави членки. То би 

създало ползотворни взаимодействия и би улеснило държавите членки в поддържането 

на съответните информационни системи, а освен това би гарантирало съхранението на 

съответните данни във ВИС, преди да бъде предприета консултация.  

Също така може да се помисли за централизирано техническо решение за 

идентификация на държавите членки, подлежащи на последващо уведомяване. 

Така съответните данни ще бъдат съхранени в системата, преди да бъде изпратено 

уведомление. 

И накрая, може да се помисли и за централизирано техническо решение във ВИС 

за матрицата на консулското представителство на държавите членки. То би било 

от полза за държавите членки, като би премахнало нуждата от включване на 

технически определения в договореностите за представителство и би направило като 

цяло по-лесно сключването на нови договорености. То би било от полза и за 

кандидатите за визи, защото би премахнало неяснотите относно начина, по който се 

провежда процедурата в случай на представителство. 

Интегриране на електронната поща на ВИС във ВИС 

За да се увеличи съгласуваността в обмена между централната система и националните 

системи, механизмът за електронна поща на ВИС за извършване на справки 
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следва да бъде интегриран в инфраструктурата на ВИС. Подобна мярка би 

улеснила също държавите членки в изпълнението на задачите им, защото на 

национално равнище ще има по-малко системи за управляване и поддържане. Мярката 

може да бъде съпътствана от разглеждане на необходимите съобщения/уведомления 

(напр. консулско сътрудничество, уведомления издаване на ВОТВ 
23

), които трябва да 

бъдат изпращани през електронната поща на ВИС. 

Многократно снемане на отпечатъци в рамките на 59 месеца 

Възможно решение за преодоляване на съществуващия проблем с правилото за 59-

месечния период за копиране на пръстовите отпечатъци е всяко консулство да издава 

разписка, удостоверяваща, че то е снело пръстови отпечатъци от определен 

кандидат на определена дата. Съответното лице ще бъде инструктирано да представя 

тази разписка, когато отново кандидатства за виза в следващите 59 месеца. 

Достъп до ВИС за целите на правоприлагането 

Предвид неотдавнашното въвеждане на достъпа до ВИС за целите на 

предотвратяването, разкриването и разследването на терористични и други тежки 

престъпления са необходими още информация и данни, за да се установи защо досега 

рядко се правят справки в системата за тази цел.  

В бъдеще на правоприлагащите органи може да бъде дадена възможността за търсене 

във ВИС чрез латентни пръстови отпечатъци и снимки. Това ще направи тези 

търсения по-полезни и по-ефикасни. 

Системно използване на ВИС на границите 

Органите на държавите членки следва да се насърчават да спазват съществуващото 

задължение да извършват задължителни проверки във ВИС посредством номера на 

визата в комбинация с пръстовите отпечатъци на нейния притежател. В 

Практическия наръчник за граничната охрана може да се намери практическа 

информация за проверките на визите на външните граници — тя беше актуализирана в 

съответствие с пълното въвеждане на системата. Освен това плануваната повишена 

оперативна съвместимост между наличните на външните граници 

информационни системи може да улесни и ускори необходимите проверки. Тъй като 

забавянията на граничните пунктове са една от главните пречки пред системните 

проверки във ВИС, повишената оперативност и разработването на Системата за 

влизане/излизане следва да имат положително отражение. 

Използване на ВИС за установяване на самоличността на лица, задържани при 

незаконно преминаване на външна граница или за които е установено, че пребивават 

незаконно в държава членка 

                                                 
23  Визи с ограничена териториална валидност. 
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Държавите членки следва да обмислят въвеждането на системни проверки на своята 

територия на незаконни мигранти без валидни документи за пътуване, за да може 

да бъде установена самоличността им с цел тяхното връщане. Въпреки че трети 

държави често не приемат събраните чрез ВИС данни като достатъчно доказателство за 

издаване на документи за пътуване с цел връщане, системата все пак може да бъде 

полезна за установяване на гражданството и при последващи разследвания. Освен това 

съгласно последните споразумения на ЕС за обратно приемане резултатите от 

търсенията във ВИС се считат за доказателство за гражданство. 

В момента ВИС се използва твърде ограничено за целите на връщането. Системата 

обаче може да играе много по-значима роля, ако съществува възможността да се 

съхранява сканирана страница с данните от паспорта на кандидата за издаване на 

виза. Предоставянето на държавите членки на възможността за достъп до копие от 

паспорта на незаконен мигрант би подобрило шансовете за ефективно връщане и би 

ускорило процедурата. Това би позволило също така да бъдат извършени повече 

връщания въз основа на пътен документ на ЕС за целите на връщането
24

 заедно с копие 

от паспорта. 

Системно използване на ВИС във връзка с молби за убежище 

Всички държави членки следва да използват по-системно потенциала на ВИС за целите 

на убежището. Всички държави следва да бъдат насърчавани да използват ВИС за 

целите на убежището:  

 за определяне на компетентната за разглеждане на дадена молба за убежище 

държава членка с цел да се гарантира по-ефективна и съгласувана практика; и 

 при разглеждане по същество на молбата за убежище с цел да се спомогне за 

установяване на самоличността на кандидата и достоверността на неговите 

твърдения. 

Що се отнася до дъблинската процедура, предложението за преработване на Регламента 

„Дъблин ІІІ“
25

 предвижда задължението държавите членки да извършват търсене във 

ВИС. В бъдеще органите в областта на убежището следва да получат достъп, за да 

проверяват целта на пътуването като част от оценката на достоверността. 

Защита на данните 

Националните органи по защита на данните следва да бъдат приканени да провеждат 

проверки на качеството на предоставяната на субектите на данни информация от 

страна на дипломатическите мисии, консулските служби и външните доставчици на 

услуги, както и да провеждат по-системни проверки, включително одити на 

националните ВИС.  

                                                 
24 Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейски пътен документ 

за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави, COM(2015) 668 final от 15 

декември 2015 г. 
25  COM(2016) 270 final. 
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Повишена ефикасност на търсенията с цел борба срещу измамите 

ВИС подобри значително борбата срещу измамите с фалшива самоличност както при 

процедурата за кандидатстване за виза, така и на границите, основно чрез използването 

на биометрични данни. Обхватът на търсенията на втора линия на границите за 

пътници, за които е физически невъзможно да се проверят пръстовите отпечатъци (или 

за които е било физически невъзможно да се снемат пръстови отпечатъци при 

подаването на заявление за виза) може да бъде разширен, за да се позволят неточни 

резултати. Тези резултати ще предоставят на граничните служители повече 

информация и ще им дадат възможност да установят дали съществува подозрение за 

измама. 

Статистика въз основа на данните от ВИС 

Що се отнася до изготвянето на статистика, поверяването на eu-LISA на задачата да 

изготвя доклади от името на държавите членки изглежда подходящата следваща 

стъпка. Подобно на това, което беше предложено за Системата за влизане/излизане, 

може да се предвиди изискване eu-LISA да създаде централно хранилище за данни и до 

него да бъде предоставян редовно достъп на Комисията, държавите членки и агенциите 

на ЕС (напр. Frontex или Европол). За тази цел на eu-LISA следва да се повери и 

съхраняването на данните за операциите по обработка на данни, проведени в рамките 

на прилагането на Решение 2008/633/ПВР. В по-дългосрочен план следва да се даде 

възможност тези данни да бъдат комбинирани с такива от други бази данни (напр. 

Системата за влизане/излизане), за да се изготвят стратегически доклади за 

миграционните тенденции. Държавите членки могат при това положение да имат 

достъп до: 

- техническа статистика (създаване на досиетата за заявления за издаване на визи, 

търсения, брой извършени на границите проверки за автентичност по час, ден, 

месец, година и т.н.); 

- числови данни за постигнатите от ВИС резултати с оглед на целите (общи данни 

и разбивка по държави членки); 

- корпоративно разузнаване и анализ на данни от ВИС (възможност за отделно 

хранилище, подобно на това в Системата за влизане/излизане), като се отчитат 

всички дейности на държавите членки в областта на визите. В това отношение 

задачата за изготвяне на статистика относно визите може да бъде прехвърлена 

от Комисията (задача, възложена ѝ по силата на Визовия кодекс) на eu-LISA. 

Освен това докладът за техническото функциониране на ВИС, понастоящем 

изготвян от eu-LISA на всеки две години, може да стане ежегоден. Това би 

подобрило мониторинга на системата и би съгласувало съответните разпоредби с тези 

на подобни инструменти (ШИС, Евродак). 

Един изменен Регламент за ВИС следва да предостави възможност на Комисията да 

изисква от eu-LISA да предоставя статистически данни за конкретни аспекти на 
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прилагането на системата или за прилагането от страна на държавите членки на 

различни аспекти на политиката, свързани с ВИС, по-специално данни, необходими за 

оценките по Шенген на държавите членки. 

 

4.2. Други възможности за бъдещо развитие на ВИС 

Освен че трябва да се извлекат поуки от досегашното прилагане на правната рамка за 

ВИС, трябва да се обърне внимание и на възможните начини за използване на 

системата в бъдеще. В един още по-взаимосвързан свят, със сложни връзки между 

различните области на политиката, ВИС предлага множество неподдаващи се на 

количествено измерване ползи във връзка със сигурността на границите. Сред тях е 

потенциалната лесна и нискоструваща междусистемна връзка със:  

 съществуващи системи на ЕС (ШИС, Евродак); 

 бъдещи системи на ЕС (СВИ); 

 бази данни (откраднати и изгубени документи за пътуване). 

Във връзка със съобщението „По-надеждни и по-интелигентни информационни 

системи в областта на границите и сигурността“
26

 (Съобщението относно 

интелигентни граници), прието на 6 април 2016 г., Комисията създаде Експертна 

група на високо равнище по въпросите на информационните системи и 

оперативната съвместимост, която беше натоварена да работи по правните, 

техническите и оперативните аспекти на различните варианти за постигане на 

оперативна съвместимост между ШИС, ВИС и Евродак. Окончателен доклад с 

препоръки се очаква към средата на 2017 г. и той може да доведе до правни изменения 

по отношение на ВИС с цел постигне на оперативна съвместимост с други системи. 

Освен това до края на годината ще бъде представено законодателно предложение за 

създаване на система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им 

(ETIAS), което ще съдържа и нови задачи за eu-LISA, включително разработване на 

централен капацитет за мониторинг на качеството на данните за всички системи. 

При напредъка и въвеждането на допълнителна техническа и оперативна съвместимост 

и на нови функции трябва да се вземе под внимание основното право на защита на 

личните данни, признато в член 8 от Хартата за основните права, и по-специално 

принципът за ограничаване в рамките на целите, който произтича от това право
27

.  

                                                 
26  COM(2016) 205 final. 
27 Член 4, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 

декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от 

институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни. 

Член 6, параграф 1, буква б) от Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 

октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното 

движение на тези данни, заменен впоследствие с член 5, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 

2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите 

лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за 
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При разглеждане на вариантите за оперативна съвместимост на широкомащабните 

системи трябва да се обърне специално внимание на изискванията за защита на данните 

на етапа на проектирането, посочени в член 25 от новия Общ регламент (ЕС) 2016/679 

относно защитата на данните и член 20 от Директива (ЕС) 2016/680 относно защитата 

на данните при дейности, извършвани от полицията и други правоприлагащи органи. 

Освен това при проведената през 2015 г. оценка на eu-LISA
28

 беше констатирано, че за 

да се гарантира пълна съгласуваност на оперативното управление на ВИС, 

задълженията на Комисията по отношение на комуникационната инфраструктура 

следва да бъдат прехвърлени на eu-LISA. Някои от тези инициативи и констатации ще 

наложат изменения на правните инструменти за ВИС и на други правни актове. 

В оценката е отбелязан известен интерес от страна на държавите членки към 

получаване на информация също относно националните визи за дългосрочно 

пребиваване, включително регистрираните във ВИС биометрични данни. 

Следва също така да се анализира възможността за адаптиране на конфигурацията 

на централната система с цел по-добро реагиране на необходимостта от бързо и 

ефикасно адаптиране към нуждите от достъпност в периоди на смущения. 

За да се позволи на eu-LISA да изпробва различните функции на ВИС, следва да ѝ се 

подсигурят по-реалистични изпитателни решения в съответствие с приложимата рамка 

за защита на данните. 

И накрая, както се посочва в проучването относно надеждността на снемането на 

пръстови отпечатъци от деца под 12-годишна възраст
29

 и като се вземе предвид 

Доклада на Комисията относно трафика на хора (2016 г.)
30

, следва да бъде 

допълнително проучена възможността да се намали на 6 години възрастовата 

границата за снемане на пръстови отпечатъци от деца, като се отчитат най-

добрите интереси на детето, за да се оцени по-специално потенциала на тази мярка да 

                                                                                                                                                         
отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), OB L 119, 4.5.2016 г., 

стр. 1—88. 

Член 3 от Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 г. относно защитата на 

личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по 

наказателноправни въпроси, заменен впоследствие с член 4, параграф 1, буква б) от Директива (ЕС) 

2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите 

лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на 

предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или 

изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково 

решение 2008/977/ПВР на Съвета, OB L 119, 4.5.2016 г., стр. 89—131. 
28 "Independent external evaluation of the European Agency for the operational management of large-scale IT 

systems in the area of freedom, security and justice - eu-LISA" (Независима външна оценка на 

Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в 

пространството на свобода, сигурност и правосъдие — eu-LISA), ISBN: 978-92-79-58236-3, каталожен 

номер DR-01-16-464-EN-N. 
29  Вж. доклад EUR 26193 EN — ‘Fingerprint Recognition for Children’ (Разпознаване на пръстови 

отпечатъци на деца), по проучването, проведено от JRC. 
30  Работен документ на службите на Комисията, придружаващ документа Доклад на Комисията до 

Европейския парламент и Съвета относно напредъка в борбата с трафика на хора, SWD(2016) 159 

final. 
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бъде от помощ при идентифицирането на жертви на трафик на хора и при разкриването 

на трафиканти. 

 

4.3. Възможни изменения на законодателството 

Някои от недостатъците, установени при оценката на правната рамка за ВИС, могат да 

бъдат отстранени и някои от препоръките за подобрения могат да бъдат изпълнени 

единствено чрез изменение на нормативната уредба на ВИС. Това изменение би 

включвало например:  

 прехвърляне на eu-LISA на задълженията за изготвяне на статистика;  

 взаимосвързаност с други системи;  

 подобрени правила за качество на данните и изготвяне на доклади относно 

качеството на данните;  

 премахване на остарели разпоредби от действащото законодателство (напр. 

относно въвеждането и структурата на електронната поща на ВИС, прехода към 

нея или различните преходни периоди). 

Ако бъде предвидено изменение на законодателството и ако е целесъобразно, 

Комисията ще извърши оценка на въздействието, която ще включва анализ и оценка на 

вероятното въздействие на различните варианти на политика във връзка с едно такова 

предложение. 
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