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От: Генералния секретариат на Съвета 
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№ предх. док.: 13186/19 

Относно: Решение за изпълнение на Съвета за отправяне на препоръка за 
отстраняване на недостатъците, установени при оценката от 2018 г. 
на прилагането от Литва на достиженията на правото от Шенген в 
областта на връщането 

  

Приложено се изпраща на делегациите решението за изпълнение на Съвета за отправяне на 

препоръка за отстраняване на недостатъците, установени при оценката от 2018 г. на 

прилагането от Литва на достиженията на правото от Шенген в областта на връщането, 

прието от Съвета на неговото заседание от 8 ноември 2019 г. 

В съответствие с член 15, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1053/2013 на Съвета от 

7 октомври 2013 г. тази препоръка ще бъде изпратена на Европейския парламент и на 

националните парламенти. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Решение за изпълнение на Съвета за отправяне на 

ПРЕПОРЪКА 

за отстраняване на недостатъците, установени при оценката от 2018 г. на прилагането 

от Литва на достиженията на правото от Шенген в областта на връщането 

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1053/2013 на Съвета от 7 октомври 2013 г. за създаването 

на механизъм за оценка и наблюдение с цел проверка на прилагането на достиженията на 

правото от Шенген и за отмяна на решението на изпълнителния комитет от 16 септември 

1998 г. за създаване на Постоянен комитет за оценка и прилагане на Споразумението от 

Шенген1, и по-специално член 15 от него, 

като взе предвид предложението на Европейската комисия, 

като има предвид, че: 

(1) Целта на настоящото решение за отправяне на препоръка е на Литва да се препоръчат 

корективни действия за отстраняване на недостатъците, установени при извършената 

през 2018 г. оценка по Шенген в областта на връщането. След извършването на 

оценката, с Решение за изпълнение C(2019) 2220 на Комисията бе приет доклад, в 

който се съдържат направените констатации и оценки и се посочват най-добрите 

практики и недостатъците. 

                                                 
1 ОВ L 295, 6.11.2013 г., стр. 27. 
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(2) Въведената процедура за системен контрол на спазването от гражданите на трети 

държави на задължението за връщане в рамките на срока за доброволно напускане 

допринася за ефективността на литовската система за връщане. Детската стая в 

Центъра за регистриране на чужденци осигурява подходяща и стимулираща среда за 

децата, без да създава усещане за място за задържане, като това, наред с дългото 

работно време, възможността за достъп без ограничения, присъствието на социален 

работник, голямото количество игри и организирането на дейности, я правят 

привлекателна за ползване от децата. Тези два елемента следва да се считат за добри 

практики. 

(3) За да се гарантира спазването на достиженията на правото от Шенген в областта на 

връщането, и по-специално на стандартите и процедурите, въведени с Директива 

2008/115/ЕО1, следва да се отдаде приоритет на изпълнението на препоръки 1, 3, 4, 5. 

(4) Следва да бъдат предприети всички необходими мерки за връщането на незаконно 

пребиваващи граждани на трети страни по ефективен и пропорционален начин. 

(5) Настоящото решение за отправяне на препоръка следва да се предаде на Европейския 

парламент и на парламентите на държавите членки. Съгласно член 16, параграф 1 от 

Регламент (ЕС) № 1053/2013 в срок от три месеца след приемането на решението 

оценяваната държава членка изготвя план за действие, съдържащ всички препоръки, 

за отстраняване на посочените в доклада за оценка недостатъци и представя този план 

за действие на Комисията и на Съвета, 

ПРЕПОРЪЧВА: 

                                                 
1 Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. 

относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане 

на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (ОВ L 348, 24.12.2008 г., 

стр. 98). 
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Република Литва следва: 

1. да гарантира системното издаване без забавяне на решения за връщане или 

принудително отвеждане на всеки гражданин на трета държава, пребиваващ незаконно 

на територията на Литва, независимо от това, че самоличността му е потвърдена, 

съгласно предвиденото в член 6, параграф 1 от Директива 2008/115/ЕО; 

2. да гарантира, че решенията, издавани спрямо граждани на трети държави във връзка 

със забрана за влизане, съдържат подходяща и ясна информация за пълния (на цялата 

територия на ЕС) географски обхват на забраната за влизане и за задълженията им в 

това отношение, съгласно предвиденото в член 3, параграф 6 и съображение 14 от 

Директива 2008/115/ЕО; 

3. да измени националното си законодателство, за да гарантира, че незаконно влезлите 

лица не се лишават от възможността за доброволно напускане в определен срок, освен 

ако има основания да се заключи, че това би възпрепятствало постигането на целта на 

връщането, съгласно предвиденото в член 7, параграф 4 от Директива 2008/115/ЕО; 

4. да измени националното си законодателство, за да гарантира служебното упражняване 

на съдебен контрол върху решенията за задържане във всички случаи на 

продължителни периоди на задържане с цел да се провери дали условията за задържане 

са все още налице, съгласно предвиденото в член 15, параграф 3 от Директива 

2008/115/ЕО; 

5. да гарантира, че решенията за задържане, постановявани от компетентните съдилища, 

се издават системно в зависимост от всеки конкретен случай и отразяват 

индивидуализираната преценка, в съответствие с общите принципи на правото на ЕС и 

съображение 6 от Директива 2008/115/ЕО; да гарантира, че такива решения изрично се 

позовават на основанията за задържане преди принудително отвеждане съгласно 

предвиденото в член 15, параграф 1 от Директива 2008/115/ЕО, както и че в тях се 

посочва точната продължителност на срока на задържане, който трябва да бъде 

възможно най-кратък, съгласно предвиденото в член 15, параграфи 1, 5 и 6 от 

Директива 2008/115/ЕО; 
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6. да вземе мерки за подобряване на условията на задържане в Центъра за регистриране на 

чужденци, като гарантира: че центърът за задържане е проектиран и се охранява по 

начин, който отразява както отвътре, така и отвън естеството на задържането на 

имигранти; че зоната на открито на Центъра за регистриране на чужденци е достатъчно 

голяма, за да позволява дейности на открито, че зоната е оборудвана със заслон за 

защита при лошо време и че има пейки; че по-често се предлага по-голямо 

разнообразие от организирани развлекателни дейности; че се предоставят на 

разположение достатъчен брой стаи за посещения, осигуряващи възможност за 

посещения от всякакъв вид, включително от страна на членове на семейството и 

адвокати, без неоснователни ограничения; че всеки ден на място присъства 

квалифициран медицински персонал; че всички общи зали са обзаведени по подходящ 

начин и са пропорционални на капацитета; че се осигурява зала за молитва за 

извършване на религиозни дейности; че има достъп до библиотека; 

7. да гарантира, че на органа, натоварен с извършването на дейности по наблюдение на 

принудителното връщане, и в рамките на този орган се предоставят достатъчно 

финансови средства, така че да се осигури подходящо покриване на нуждите от 

наблюдение на всички видове извършвани операции, включително по въздух; да 

гарантира, че наблюдателите са надлежно обучени, например чрез наличните програми 

на ЕС, като проекта за проследяване на принудителното връщане (FReM). 

Съставено в Брюксел на […] година. 

 За Съвета 

 Председател 

 

_____________ 
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