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До: Комитета на постоянните представители/Съвета
№ предх. док.: 7811/2/08 REV 2 FRONT 37 COMIX 244
Относно: Проект за заключения на Съвета относно управлението на външните 

граници на държавите-членки на Европейския съюз

В резултат на обсъжданията по време на министерската конференция относно 

предизвикателствата пред управлението на външните граници на ЕС, провела се в Бърдо, 

Словения, на 11—12 март 2008 г., председателството предложи текст за заключения на 

Съвета относно управлението на външните граници на държавите-членки на Европейския 

съюз.1

Проектът бе разгледан от Стратегическия комитет за имиграция, граници и убежище/Смесен 

комитет на 1 април 2008 г., и от съветниците по ПВР на 25 април 2008 г. По време на 

заседанието на Стратегическия комитет на 20—21 май 2008 г. делегациите постигнаха 

съгласие относно приложения проект, който бе обект на резерви за разглеждане от страна на 

някои делегации. Впоследствие тези резерви за разглеждане бяха отменени.

Въз основа на това се отправя молба към Комитета на постоянните представители да 

прикани Съвета да приеме приложения текст.

_______________

  
1 7811/08 FRONT 37 COMIX 244.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Проект за

заключения на Съвета

относно управлението на външните граници 

на държавите-членки на Европейския съюз

СЪВЕТЪТ:

а) Като припомня програмата от Хага за укрепване на свободата, сигурността и 

правосъдието в Европейския съюз и свързания с нея план за действие, глобалния подход 

към миграцията и заключенията на Съвета от 4 декември 2006 г. относно интегрирано 

управление на границите;

б) Като приветства съобщенията на Комисията относно бъдещото развитие на агенцията 

FRONTEX1, относно подготовката на следващите стъпки в управлението на границите в 

Европейския съюз2 и относно проучването за създаване на Европейска система за 

наблюдение на границите (EUROSUR)3; 

в) Като потвърждава отново необходимостта от по-добро управление на външните граници 

чрез по-добро използване на технологиите, по-специално за поддържане на високо 

равнище на сигурност и ефективност в борбата с незаконната имиграция, като 

същевременно се улеснява преминаването на границите за граждани на ЕС и за 

добросъвестните пътници;

г) Като потвърждава необходимостта да продължи по-нататъшното разработване на 

цялостна последователна концепция за интегрирано управление на външните граници на 

държавите-членки на Европейския съюз, основавайки се на постигнатото до този момент;

д) Като очаква с интерес по-нататъшните препоръки на управителния съвет на FRONTEX в 

резултат на предприетата оценка съгласно член 33 от Регламент (ЕО) № 2007/2004 на 

Съвета за създаване на Европейска агенция за управление на оперативното 

сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз;

  
1 6664/08 FRONT 24 COMIX 143
2 6666/08 FRONT 26 COMIX 145
3 6665/08 FRONT 25 COMIX 144
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ПРИЕМА СЛЕДНИТЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ:

A. Относно бъдещото развитие на агенцията FRONTEX:

i) Краткосрочни приоритети:

1. Приветства бързия напредък, постигнат във връзка с въвеждането в действие на 

агенцията FRONTEX и отчита нейната активна роля при прилагането на интегрирано 

управление на границите в ЕС, като припомня необходимостта да бъдат предоставени 

на агенцията съответните ресурси за изпълнение на целите .

2. Отправя искане към FRONTEX да изпълни изцяло работната програма за 2008 г. и да 

засили своята роля в рамките на настоящия си мандат, както и да вземе решение, въз 

основа на оценка на необходимостта и следвайки подход, основан на разходите и 

ползите, за закупуване и/или наемане/наемане с конкретно предназначение на 

оборудване, по-специално на техническо оборудване за граничен контрол, което да е на 

разположение на FRONTEX при координирането на операции.

3. Насърчава държавите-членки и FRONTEX да се възползват максимално от 

оборудването, предоставяно от останалите държави-членки в рамките на CRATE, и 

приканва FRONTEX редовно да информира Съвета за действителното използване на 

това оборудване и прилаганите мерки, за да се гарантира неговата наличност.

4. Насърчава използването на надеждна информация за целите на анализите на риска и 

проучванията за техническата осъществимост като предпоставка за успеха на 

европейската система за управление на границите и във връзка с това приканва 

FRONTEX да си сътрудничи тясно с други организации (Европол) и да анализира, 

съвместно с Комисията и Съвета, начините за подобряване използването на ICONet, 

както и потенциалната полза от участие на агенцията в управлението на ICONet.
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5. Приканва FRONTEX, с оглед подобряване на капацитета на агенцията за подпомагане 
на оперативната координация, да помисли за евентуално създаване на специализирани 
клонове в съответствие с член 16 от Регламент (ЕО) № 2007/2004, включително за 
различните възможности, които могат да се предвидят за целта, и да докладва за това 
на Съвета.

6. Приветства намерението допълнително да се проучат възможностите за развиване на 
сътрудничество между FRONTEX и другите гранични органи, включително 
митническите служби, в рамките на съществуващите им мандати, като се вземе 
предвид предстоящото проучване на Комисията относно сътрудничеството между 
агенциите и пилотните проекти, които да бъдат предприети на европейско равнище.

7. Счита, че FRONTEX следва да има подпомагаща роля в механизма Sch-eval по 
отношение на анализ на риска за целите на мисиите за оценка, като евентуално 
осигурява и необходимото обучение за оптимизиране изпълнението на тези мисии, и се 
ангажира да разгледа отново този въпрос въз основа на предстоящото предложение на 
Комисията.

8. Подчертава необходимостта да се засили ролята на агенцията, в рамките на 
съществуващия  мандат, за насърчаване на оперативното сътрудничество и други 
форми на сътрудничество с трети страни в областта на управлението на границите, в 
контекста на глобалния подход към миграцията и съответните външни финансови 
инструменти.

9. Приветства участието на FRONTEX в дейностите за обучение и разработването на общ 
основен курс на обучение и приканва агенцията, в рамките на съществуващия  
мандат, да организира допълнителни курсове за обучение на европейско равнище за 
държави-членки и трети страни, относно правилата в областта на убежището, морското 
право и основните права.

ii) Дългосрочни приоритети:

10. Насърчава подход, основан на потребностите, в рамките на общата цел за интегрирано 
управление на външните граници, който да се ръководи от зачитането на основните 
права и принципите за солидарност и разпределение на тежестта, и да бъде насочен към 
подобряване на ефективността при предотвратяване на незаконната имиграция, по-
специално по отношение на зони с висок риск по външните граници.



9873/08 ss/MT/nb 5
ПРИЛОЖЕНИЕ DG H I BG

11. Потвърждава, че по-нататъшното развитие на дейностите на FRONTEX следва да 

продължи да се основава на постъпателен подход, който да е в състояние да използва 

опита от постигнатия до този момент напредък и да преодолява отбелязаните слабости.

12. Приветства намерението на Комисията да проучи как би могъл да се разшири мандатът 

на FRONTEX, за да позволи повече възможности за оперативно сътрудничество с трети 

страни и изпълнение на проекти за техническо подпомагане, както и да помисли за 

други подходящи форми на сътрудничество.

13. Очаква с интерес резултата от предприетата оценка в съответствие с член 33 от 

Регламент (ЕО) № 2007/2004, както и евентуално последващо предложение на 

Комисията за изменение (и консолидиране) на регламента за FRONTEX.

Б. Относно бъдещите предизвикателства пред управлението на външните граници 

на ЕС (влизане/излизане, програма за регистрирани пътници (RTP), електронна 

система за разрешително за пътуване (ESTA))

14. Отчита необходимостта непрекъснато да се развиват и укрепват усилията на 

държавите-членки в отговор на съществуващите и новите заплахи чрез използване на 

наличните технологии като допълнителна и съществена мярка за по-добро управление 

на външните граници и за борба с незаконната имиграция, при съобразяване с 

отношенията между държавите-членки, отговорни за определени участъци от външната 

граница на ЕС, и съседните на тях държави, които не членуват в ЕС, и като 

същевременно се гарантира, че Европа остава достъпна за света и привлекателна за 

посещаване.

15. Подчертава изискването новите системи да са съобразени изцяло с правото на 

Общността, с принципите за защита на данните, за правата на човека, за 

международната закрила и за пропорционалността, и да отразяват подхода, основан на 

разходите и ползите, както и добавената стойност на технологиите.
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16. Приканва Комисията да насърчи и подкрепи разработването на пилотни проекти с 
оглед оценка на техническата и практическата осъществимост и оперативната 
съвместимост на системите, представени в съобщението относно подготовката на 
следващата стъпка в управлението на границите в Европейския съюз, като се 
оползотвори в пълна степен потенциалът на съществуващите инициативи, акцентира се 
по-специално върху тяхното разположение по всички видове граници и се вземат 
предвид всички видове превозни средства. Подобни пилотни проекти следва по-
специално да позволят постигането на максимална оперативна съвместимост и да 
вземат предвид международните технически стандарти.

17. Призовава Комисията, ако сметне за целесъобразно, да представи до началото на 
2010 г. предложения за система за влизане/излизане и регистрирани пътници за 
гражданите на трети страни, заедно с необходимите оценки на въздействието, която да 
е приложима за всички видове граници, въз основа на оценка на опита и най-добрите 
практики в държавите-членки, и като се вземе предвид необходимостта от 
взаимодействие и оперативна съвместимост с други пълноценно функциониращи 
системи на ЕС (напр. ШИС II, ВИС).

18. Приветства намерението на Комисията да започне проучване за оценка на 
осъществимостта и ползата от електронна система за разрешително за пътуване, като 
вземе предвид развитието и натрупания опит от сходни системи в трети страни, в 
перспективата на по-нататъшно разработване на стратегията за интегрирано 
управление на границите на Европейския съюз, и приканва Комисията да представи на 
Съвета резултатите от това проучване през първата половина на 2009 г. с оглед на 
последващи законодателни предложения, ако бъде сметнато за целесъобразно.  

19. Отчита, въз основа на приноса на Комисията и на предишни обсъждания в рамките на 
Съвета, необходимостта от примерна ИТ стратегия за всички европейски ИТ системи в 
областта на правосъдието и вътрешните работи, която да бъде приета до края на 
2009 г., с цел да се гарантира последователен подход и да се повиши ефикасността и 
ефективността на постиженията в областта на ИТ.

20. Призовава Комисията, след оценка на въздействието, съдържаща задълбочен анализ на 
алтернативите от финансова, оперативна и организационна гледна точка, да представи 
необходимите законодателни предложения с цел дългосрочно оперативно управление 
на ШИС II, ВИС и EURODAC, както и евентуално други широкомащабни ИТ системи 
в областта на правосъдието и вътрешните работи.
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В. Относно Европейската система за наблюдение на границите (EUROSUR)

21. Приветства постигнатия напредък по отношение на разработването на Европейската 

патрулна мрежа въз основа на проучванията MEDSEA и BORTEC, извършени от 

FRONTEX.

22. Приветства намерението на Комисията да предприеме през 2008 г., съвместно с 

държавите-членки, работа по изработване на насоки за задачите и сътрудничеството 

между националните координационни центрове и FRONTEX.

23. Насърчава Комисията да започне незабавно проучване относно ключовите компоненти 

на концепцията за EUROSUR, да анализира понятията за общо прилагане на 

наблюдателните средства и сателити на надеждна основа, както и финансовите 

последствия от въвеждането на подобна система, а също и да извърши оценка на 

инфраструктурата за наблюдение на границата в избрани трети страни въз основа на 

оценка от страна на FRONTEX.

24. Приканва Комисията при планирането на Седмата рамкова програма за 

научноизследователска и развойна дейност (теми „сигурност“ и „космос“) да отдаде 

приоритет на подобряване на постиженията и използването на наблюдателни средства.

25. Отправя искане към FRONTEX да участва в разработването на концепцията за 

EUROSUR в рамките на съществуващия си мандат, включително като придвижи 

проучванията, посочени в съобщението на Комисията, в което се разглежда 

създаването на Европейска система за наблюдение на границите (EUROSUR).

26. Отправя искане към Комисията да докладва на Съвета през първата половина на 2009 г. 

за напредъка в разработването на EUROSUR въз основа на извършената подготвителна 

работа в тясно сътрудничество с държавите-членки и FRONTEX, включително за 

проучването относно ключовите компоненти на концепцията за EUROSUR, което 

Комисията предстои да осъществи.

__________________


