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V návaznosti na jednání v rámci ministerské konference o úkolech v oblasti správy vnějších hranic 

konané ve dnech 11. a 12. března 2008 ve slovinském Brdu navrhlo předsednictví znění závěrů 

Rady o správě vnějších hranic členských států Evropské unie1.

Návrh byl přezkoumán dne 1. dubna 2008 Strategickým výborem pro přistěhovalectví, hranice 

a azyl / smíšeným výborem a dne 25. dubna 2008 rady pro SVV. Na zasedání strategického výboru 

ve dnech 20. a 21. května 2008 se delegace dohodly na připojeném návrhu, až na výhrady 

přezkumu některých delegací. Tyto výhrady přezkumu byly postupně staženy.

Na základě toho se Výbor stálých zástupců žádá, aby Radu vyzval k přijetí připojeného znění.

_______________

  
1 7811/08 FRONT 37 COMIX 244
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PŘÍLOHA

Návrh

závěrů Rady

o správě vnějších hranic

členských států Evropské unie

RADA:

a) připomínajíc Haagský program na posílení svobody, bezpečnosti a práva v Evropské unii 

a příslušný akční plán, globální přístup k migraci a závěry Rady ze dne 4. prosince 2006 

o integrované správě hranic;

b) vítajíc sdělení Komise o budoucím rozvoji agentury pro ochranu vnějších hranic (FRONTEX)1, 

o přípravě dalších kroků v oblasti správy hranic v Evropské unii2 a o prozkoumání vytvoření 

Evropského systému kontroly hranic (EUROSUR)3;

c) ujišťujíc o potřebě lepší správy vnějších hranic při lepším využití technologie, zejména s cílem 

udržet vysokou úroveň bezpečnosti a účinnosti, pokud jde o nelegální přistěhovalectví při 

současném usnadnění přechodu hranic státním příslušníkům členských zemí EU a osobám 

cestujícím v dobré víře;

d) potvrzujíc potřebu pokračovat v dalším vytváření všeobecné soudržné koncepce integrované 

správy vnějších hranic členských států Evropské unie na základě již dosažených výsledků;

e) v očekávání dalších doporučení správní rady agentury FRONTEX vypracovaných na základě 

hodnocení provedeného v souladu s článkem 33 nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 o zřízení 

Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států 

Evropské unie;

  
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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PŘIJÍMÁ TYTO ZÁVĚRY:

A. Pokud jde o budoucí rozvoj agentury pro ochranu vnějších hranic:

i) Krátkodobé priority:

1. Vítá rychlý pokrok, jehož bylo dosaženo v oblasti fungování agentury FRONTEX, uznává 

aktivní úlohu této agentury při provádění integrované správy hranic v EU a připomíná, že je 

agentuře třeba poskytnout zdroje nezbytné k tomu, aby mohla plnit své cíle.

2. Žádá agenturu FRONTEX, aby plně prováděla pracovní program na rok 2008 a zároveň 

posilovala svoji úlohu v rámci současného mandátu a aby na základě posouzení svých potřeb, 

jakož i nákladů a přínosů, rozhodla o nabytí nebo dočasném či účelovém pronájmu vybavení, 

zejména technického vybavení vhodného pro hraniční kontrolu, jež má být k dispozici pro 

operace koordinované agenturou FRONTEX.

3. Vybízí členské státy a agenturu FRONTEX, aby v rámci ústředního rejstříku technického 

vybavení CRATE co nejlépe využívala vybavení, které nabídly k dispozici jiné členské státy, 

a vyzývá agenturu FRONTEX, aby Radu pravidelně informovala o skutečném využívání 

tohoto vybavení a o opatřeních prováděných za účelem zajištění jeho dostupnosti.

4. Doporučuje, aby analýzy rizik a studie proveditelnosti vycházely ze spolehlivých informací, 

což je předpokladem úspěchu evropského systému správy hranic, a vyzývá v tomto ohledu 

agenturu FRONTEX, aby úzce spolupracovala s jinými organizacemi (Europolem) a spolu 

s Komisí a Radou analyzovala, jak zlepšit používání informační sítě ICONet a potenciální 

přidanou hodnotu úlohy této agentury při řízení ICONetu.



9873/08 el/JS/jhu 4
PŘÍLOHA DG H I CS

5. Vyzývá agenturu FRONTEX, aby za účelem zlepšování své kapacity podporovala operativní 

koordinaci, v souladu s článkem 16 nařízení (ES) č. 2007/2004 zvážila možnost zřízení 

specializovaných poboček, včetně různých možností, které by v tomto ohledu připadaly 

v úvahu, a podala o tom zprávu Radě.

6. Vítá záměr dále prozkoumat možnosti rozvojové spolupráce mezi agenturou FRONTEX 

a dalšími orgány působícími na hranicích, včetně celní správy, a to v rámci stávajících 

mandátů těchto subjektů a při zohlednění ohlášené studie Komise o spolupráci mezi 

agenturami a pilotních projektů, které se budou provádět na evropské úrovni.

7. Domnívá se, že by agentura FRONTEX měla podporovat mechanismus schengenského 

hodnocení, pokud jde o příslušné analýzy rizik za účelem hodnocení misí, a případně také 

poskytováním nutné odborné přípravy s cílem optimalizace provádění těchto misí, a zavazuje 

se, že se k této otázce na základě příštího návrhu Komise vrátí.

8. Zdůrazňuje, že je třeba posilovat úlohu agentury v rámci jejího stávajícího mandátu tím, že 

bude v rámci globálního přístupu k migraci a v rámci příslušných vnějších finančních nástrojů 

poskytována podpora operativní spolupráce a dalších forem spolupráce se třetími zeměmi při 

správě hranic.

9. Vítá zapojení agentury FRONTEX do činností v oblasti odborné přípravy a vytváření 

společných hlavních osnov a vyzývá ji, aby v rámci svého stávajícího mandátu zvážila 

možnosti organizování dalších kurzů odborné přípravy na evropské úrovni určených pro 

členské státy a třetí země například o pravidlech týkajících se azylu, o mořském právu 

a o základních právech.

ii) Dlouhodobé priority:

10. V rámci obecného cíle integrované správy vnějších hranic vybízí k přístupu vycházejícímu 

z potřeb založenému na dodržování základních práv a na zásadách rozdělení zátěže 

a solidarity, který by se zaměřil na zlepšování účinnosti v oblasti předcházení nelegálnímu 

přistěhovalectví, zejména pokud jde o vysoce rizikové oblasti vnějších hranic.
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11. Potvrzuje, že další rozvoj činností agentury FRONTEX by měl i nadále probíhat pozvolna, 

aby se tak dalo stavět na dosaženém pokroku a daly se řešit všechny zjištěné nedostatky. 

12. Vítá záměr Komise vyzkoumat, jak by bylo možné rozšířit mandát agentury FRONTEX, aby 

se zlepšily možnosti operativní spolupráce se třetími zeměmi, jakož i možnosti uskutečnění 

projektů zaměřených na technickou pomoc, a uvážit zda by byly vhodné další formy 

spolupráce

13. S nadějí očekává výsledek plánovaného hodnocení v souladu s článkem 33

nařízení (ES) č. 2007/2004 a možný následný návrh Komise na změnu (a upevnění) nařízení 

o agentuře FRONTEX.

B. Pokud jde o budoucí úkoly správy vnějších hranic členských států EU (vstup/výstup, 

program registrovaných cestujících, elektronický systém vydávání cestovních povolení)

14. Uznává, že je třeba neustále rozvíjet a posilovat reakci členských států na hrozby, stávající 

i nové, za pomoci dostupných technologií jakožto doplňkového a zásadního opatření 

vedoucího k lepší správě vnějších hranic a k boji proti nelegálnímu přistěhovalectví při 

zohlednění vztahů mezi členskými státy odpovědnými za určité části vnějších hranic EU 

a jejich sousedy, kteří členy EU nejsou, a při současném udržení přístupnosti Evropy pro svět 

a její atraktivity pro návštěvníky.

15. Zdůrazňuje potřebu nových systémů, které by byly zcela v souladu s právními předpisy 

Společenství, obecnými zásadami ochrany údajů, lidských práv, mezinárodní ochrany 

a proporcionality a zároveň by byly založeny na posouzení nákladů a přínosů a na přidané 

hodnotě technologie.
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16. Vyzývá Komisi, aby podněcovala a podporovala vytváření pilotních projektů s ohledem na 

posouzení technické a praktické proveditelnosti a interoperability systémů předkládaných ve 

sdělení o přípravě dalších kroků v oblasti správy hranic v EU s plným využitím potenciálu 

stávajících iniciativ, věnujíc pozornost zejména jejich rozmístnění na všechny typy hranic 

a zohledňujíc všechny druhy dopravních prostředků. Takové pilotní projekty by měly zejména 

umožnit maximální interoperabilitu a zohlednit mezinárodní technické standardy. 

17. Vyzývá Komisi, aby – pokud to považuje za vhodné – začátkem roku 2010 předložila návrhy 

dopadu systému vstupu a výstupu a systému registrovaných cestujících na příslušníky třetích 

zemí doplněné veškerými potřebnými hodnoceními, které by se týkaly všech typů hranic 

a vycházely z hodnocení zkušeností a osvědčených postupů v členských státech při 

zohlednění potřeby součinnosti a interoperability s dalšími plně funkčními systémy EU 

(např. SIS II a VIS).

18. Vítá záměr Komise zahájit v zájmu dalšího rozvoje integrované strategie správy hranic Unie 

studii proveditelnosti a posouzení přidané hodnoty elektronického systému cestovních 

povolení a zároveň zohlednit vývoj a zkušenosti získané na základě srovnatelných systémů ve 

třetích zemích, a vyzývá Komisi, aby Radě v první polovině roku 2009 předložila výsledky 

této studie za účelem případných následných legislativních návrhů.

19. Na základě příspěvků Komise a na základě předchozích jednání v rámci Rady uznává, že je 

nutné přijmout do konce roku 2009 pro všechny evropské systémy informačních technologií 

v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí indikativní strategii informačních technologií, aby byl 

zajištěn soudržný přístup a nárůst účelnosti a účinnosti vývoje informačních technologií.

20. Vyzývá Komisi, aby po vyhodnocení dopadu, jehož výstupem bude významná analýza 

alternativ z finančního, operačního a organizačního hlediska, předložila potřebné legislativní 

návrhy za účelem dlouhodobého operativního řízení systémů SIS II, VIS a EURODAC 

a potenciálně i dalších rozsáhlých systémů týkajících se informačních technologií v oblasti 

spravedlnosti a vnitřních věcí.
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C. Pokud jde o Evropský systém kontroly hranic (EUROSUR)

21. Vítá pokrok, jehož bylo při budování evropské sítě hlídek dosaženo na základě studií 

MEDSEA a BORTEC provedených agenturou FRONTEX.

22. Vítá záměr Komise zahájit v roce 2008 spolu s členskými státy práci na zpracovávání 

obecných zásad pro vnitrostátní koordinační centra a agenturu FRONTEX týkajících se jejich 

úkolů a spolupráce mezi nimi.

23. Vybízí Komisi, aby bez prodlení zahájila studii týkající se klíčových složek koncepce systému 

EUROSUR a analyzovala koncepce pro společné a spolehlivé využívání nástrojů ostrahy 

a satelitů a finanční důsledky zavedení takového systému a aby na základě hodnocení 

provedeného agenturou FRONTEX provedla hodnocení infrastruktury ostrahy hranic ve 

vybraných třetích zemích.

24. Vyzývá Komisi, aby při programování 7. rámcového programu pro výzkum a rozvoj 

(bezpečnost a vesmír) dala přednost zlepšování výkonu a využívání nástrojů ostrahy.

25. Požaduje, aby se agentura FRONTEX v rámci svého stávajícího mandátu účastnila vytváření 

koncepce systému EUROSUR, a to i pokračováním ve studiích uvedených ve sdělení Komise 

o prozkoumání vytvoření Evropského systému kontroly hranic (EUROSUR).

26. Žádá Komisi, aby Radě v těsné spolupráci s členskými státy a agenturou FRONTEX podala 

v první polovině roku 2009 zprávu o pokroku při vytváření systému EUROSUR vycházející 

z přípravných prací, a to i v případě studie o klíčových složkách koncepce systému 

EUROSUR, kterou má Komise teprve zahájit.

__________________


