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RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

Bruxelles, den 23. maj 2008 (30.05)
(OR. en)

9873/08

FRONT 50
COMIX 436

I/A-PUNKTS-NOTE
fra: Generalsekretariatet for Rådet
til: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet
Tidl. dok. nr.: 7811/2/08 REV 2 FRONT 37 COMIX 244
Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om forvaltning af EU-medlemsstaternes ydre 

grænser

Efter drøftelserne på ministerkonferencen om udfordringerne i forbindelse med forvaltningen af 

EU's ydre grænser i Brdo, Slovenien, den 11.-12. marts 2008 har formandskabet foreslået en tekst 

til Rådets konklusioner om forvaltning af EU-medlemsstaternes ydre grænser1.

Udkastet blev drøftet af Det Strategiske Udvalg for Indvandring, Grænser og Asyl/Det Blandede 

Udvalg den 1. april 2008 og af RIA-råderne den 25. april 2008. På mødet i Det Strategiske Udvalg 

den 20.-21. maj 2008 tilsluttede delegationerne sig vedlagte udkast, dog således at nogle 

delegationer tog undersøgelsesforbehold. Disse undersøgelsesforbehold er senere blevet hævet.

De Faste Repræsentanters Komité opfordres på grundlag heraf til at henstille til Rådet, at det 

vedtager vedlagte tekst.

________________________

  
1 7811/08 FRONT 37 COMIX 244.
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BILAG

Udkast til

Rådets konklusioner

om forvaltning af

EU-medlemsstaternes ydre grænser

RÅDET,

a) som erindrer om Haagprogrammet om styrkelse af frihed, sikkerhed og retfærdighed i Den 

Europæiske Union og den dertil knyttede handlingsplan, den samlede migrationsstrategi og 

Rådets konklusioner af 4. december 2006 om integreret grænseforvaltning,

b) som hilser Kommissionens meddelelser om den fremtidige udbygning af Frontex1, om 

forberedelsen af de kommende faser af grænseforvaltningen i EU2 og om undersøgelsen af 

oprettelsen af et europæisk grænseovervågningssystem (Eurosur)3 velkommen,

c) som bekræfter, at der er behov for en bedre forvaltning af de ydre grænser med bedre 

anvendelse af teknologi, navnlig med henblik på at opretholde et højt sikkerheds- og 

effektivitetsniveau over for ulovlig indvandring, samtidig med at det gøres lettere for EU-

borgere og rejsende i god tro at passere grænserne,

d) som bekræfter, at der fortsat er behov for at videreudvikle et overordnet sammenhængende 

koncept for integreret forvaltning af EU-medlemsstaternes ydre grænser, der skal bygge 

videre på de allerede opnåede resultater,

e) som ser frem til, at bestyrelsen for Frontex fremsætter yderligere anbefalinger på grundlag af 

den evaluering, der er foretaget i overensstemmelse med artikel 33 i Rådets forordning (EF) 

nr. 2007/2004 om oprettelse af et europæisk agentur for forvaltning af det operative 

samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser,

  
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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VEDTAGER FØLGENDE KONKLUSIONER:

A. Den fremtidige udvikling af Frontex:

i) Prioriteter på kort sigt:

1. Hilser de hurtige fremskridt i arbejdet med at gøre Frontex operationelt velkommen, 

anerkender agenturets aktive rolle i gennemførelsen af integreret grænseforvaltning i EU og 

erindrer om, at agenturet skal have tilført de fornødne ressourcer, for at det kan opfylde sit 

formål.

2. Anmoder Frontex om at gennemføre hele arbejdsprogrammet for 2008 og styrke sin rolle 

inden for rammerne af sit nuværende mandat samt ud fra en behovsvurdering og en 

costbenefitundersøgelse træffe beslutning om, hvorvidt der skal anskaffes og/eller leases/lejes 

udstyr, navnlig teknisk grænsekontroludstyr, så det kan stilles til rådighed for operationer, der 

koordineres af Frontex.

3. Tilskynder medlemsstaterne og Frontex til at gøre mest mulig brug af det udstyr, som andre 

medlemsstater har stillet til rådighed inden for rammerne af CRATE, og opfordrer Frontex til 

at holde Rådet løbende underrettet om den faktiske anvendelse af udstyret og de 

foranstaltninger, der træffes for at sikre, at det er til rådighed.

4. Tilskynder til, at der foretages risikoanalyser og feasibilityundersøgelser på grundlag af 

pålidelige oplysninger, da det er en forudsætning for, at det europæiske 

grænseforvaltningssystem bliver en succes, og opfordrer i den forbindelse Frontex til at 

arbejde tæt sammen med andre organisationer (Europol) og til sammen med Kommissionen 

og Rådet at undersøge, hvordan ICONet kan udnyttes bedre, og hvilken potentiel merværdi 

der ligger i at involvere agenturet i forvaltningen af ICONet.
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5. Opfordrer Frontex til at overveje eventuelt at oprette specialafdelinger i overensstemmelse 

med artikel 16 i forordning (EF) nr. 2007/2004 for at forbedre sin kapacitet til at støtte den 

operative samordning og herunder se på de forskellige muligheder, der kan komme i 

betragtning med henblik herpå, og rapportere tilbage til Rådet.

6. Hilser det velkommen, at det er hensigten yderligere at undersøge mulighederne for at udvikle 

samarbejdet inden for rammerne af de respektive mandater mellem Frontex og andre 

myndigheder, der er involveret i grænseforvaltningen, bl.a. toldmyndighederne, under 

hensyntagen til Kommissionens kommende undersøgelse om samarbejde mellem forskellige 

myndigheder og de pilotprojekter, der skal gennemføres på europæisk plan.

7. Finder, at Frontex bør spille en støttende rolle i Schengenevalueringsordningen hvad angår 

relevante risikoanalyser forud for evalueringsmissioner og eventuelt også ved at tilvejebringe 

den uddannelse, der er nødvendig for en optimal gennemførelse af sådanne missioner, og 

giver tilsagn om at vende tilbage til spørgsmålet på grundlag af Kommissionens kommende 

forslag.

8. Understreger nødvendigheden af at styrke agenturets rolle inden for dets nuværende mandat 

med henblik på at fremme operativt og andre former for samarbejde med tredjelande om 

grænseforvaltning inden for rammerne af den samlede migrationsstrategi og de relevante 

eksterne finansielle instrumenter.

9. Hilser det velkommen, at Frontex er involveret i uddannelse og udvikling af det fælles 

grundlæggende uddannelsesprogram, og opfordrer agenturet til at overveje inden for sit 

nuværende mandat at tilrettelægge yderligere uddannelseskurser på europæisk plan for 

medlemsstater og tredjelande, bl.a. omfattende regler om asyl, havret og grundlæggende 

rettigheder.

ii) Prioriteter på lang sigt:

10. Tilskynder til en behovsbaseret tilgang inden for den overordnede målsætning om integreret

forvaltning af de ydre grænser med respekt for de grundlæggende rettigheder og principperne 

om byrdefordeling og solidaritet med henblik på at effektivisere forebyggelsen af ulovlig 

indvandring, navnlig med hensyn til de ydre grænsers højrisikoområder.
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11. Bekræfter, at videreudviklingen af Frontex' virksomhed fortsat skal følge en trinvis strategi, 

hvor man kan bygge videre på hidtidige resultater og tackle eventuelle konstaterede mangler.

12. Hilser det velkommen, at Kommissionen agter dels at undersøge, hvordan Frontex's mandat 

kan udvides, så det giver bedre mulighed for operativt samarbejde med tredjelande og for at 

gennemføre tekniske bistandsprojekter, dels at overveje, om andre former for samarbejde vil 

være hensigtsmæssige.

13. Ser frem til resultatet af evalueringen i henhold til artikel 33 i forordning (EF) nr. 2007/2004 

og til et eventuelt derpå følgende forslag fra Kommissionen om ændring (og konsolidering) af 

Frontexforordningen.

B. De fremtidige udfordringer i forbindelse med forvaltningen af EU's ydre grænser (ind-

og udrejse, registrerede rejsende (RTP) og elektronisk system for rejsetilladelser 

(ESTA))

14. Anerkender behovet for løbende at udvikle og styrke medlemsstaternes respons på både 

eksisterende og nye trusler gennem anvendelse af tilgængelig teknologi som et supplement og 

en afgørende foranstaltning for bedre at forvalte de ydre grænser og bekæmpe ulovlig 

indvandring under hensyntagen til forbindelserne mellem de medlemsstater, der er ansvarlige 

for dele af EU's ydre grænser, og deres nabolande, der ikke er medlemmer af EU, samtidig 

med, at det sikres, at Europa stadig er tilgængeligt for resten af verden og et attraktivt sted at 

besøge.

15. Understreger, at nye systemer skal være i fuld overensstemmelse med fællesskabsretten, 

principperne for databeskyttelse, menneskerettighederne, international beskyttelse og 

proportionalitet, samt at de skal afspejle en costbenefittilgang, og at der skal være ekstra 

fordele forbundet med teknologien.
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16. Opfordrer Kommissionen til at fremme og støtte udviklingen af pilotprojekter med henblik på 

at vurdere, om de systemer, der præsenteres i meddelelsen om forberedelse af de kommende 

faser af grænseforvaltningen i EU, er teknisk og praktisk gennemførlige og interoperable; det 

kan ske ved at udnytte potentialet i eksisterende initiativer fuldt ud, ved at fokusere på deres 

anvendelse i forbindelse med alle typer grænser og ved at tage alle transportformer op til 

overvejelse. Sådanne pilotprojekter bør navnlig give mulighed for den størst mulige 

interoperabilitet og tage hensyn til internationale tekniske standarder.

17. Opfordrer Kommissionen til, hvis det skønnes hensigtsmæssigt, i begyndelsen af 2010 at 

fremsætte forslag ledsaget af de konsekvensanalyser, der måtte være behov for, om et ind- og 

udrejsesystem og system for registrerede rejsende for tredjelandsstatsborgere, der kan 

anvendes ved alle typer grænser, ud fra en vurdering af erfaringer og bedste praksis i 

medlemsstaterne og under hensyntagen til behovet for synergi og interoperabilitet med andre 

fuldt operationelle EU-systemer (f.eks. SIS II og VIS).

18. Hilser det velkommen, at Kommissionen agter at indlede en undersøgelse for at vurdere 

anvendeligheden og merværdien af et elektronisk system for rejsetilladelser under 

hensyntagen til den udvikling, der har fundet sted, og de erfaringer, der er indvundet fra 

tilsvarende systemer i tredjelande, med henblik på at videreudvikle EU's strategi for integreret 

grænseforvaltning, og opfordrer Kommissionen til at forelægge Rådet resultaterne af denne 

undersøgelse i første halvår af 2009 med henblik på senere lovgivningsforslag, hvis det 

skønnes hensigtsmæssigt.

19. Anerkender på grundlag af Kommissionens bidrag samt tidligere drøftelser i Rådet, at der er 

behov for at vedtage en vejledende it-strategi for alle europæiske it-systemer inden for retlige 

og indre anliggender inden udgangen af 2009 for at sikre en sammenhængende tilgang og 

effektivisere udviklingen på it-området.

20. Opfordrer Kommissionen til på grundlag af en konsekvensanalyse, der indeholder en grundig 

analyse af alternativerne set fra et finansielt, operationelt og organisatorisk synspunkt, at 

forelægge de forslag til lovgivning, der er nødvendige for den langsigtede operationelle 

forvaltning af SIS II, VIS og Eurodac og eventuelt andre omfattende it-systemer vedrørende 

retlige og indre anliggender.
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C. Det europæiske grænseovervågningssystem (Eurosur)

21. Hilser de fremskridt velkommen, der er gjort med hensyn til udvikling af det europæiske 

patruljeringsnetværk på grundlag af MEDSEA- og BORTEC-undersøgelserne, som 

Frontex har foretaget.

22. Hilser det velkommen, at Kommissionen i 2008 agter at indlede arbejdet med at udforme 

retningslinjer sammen med medlemsstaterne for samarbejdet mellem de nationale 

koordinationscentre og Frontex og for de opgaver, de skal udføre.

23. Tilskynder Kommissionen til omgående at indlede en undersøgelse vedrørende de centrale 

dele af Eurosurkonceptet, til at analysere konceptet for den fælles anvendelse af 

overvågningsredskaber og satellitter på pålideligt grundlag og de finansielle følger af 

indførelsen af et sådant system samt til at foretage en vurdering af 

grænseovervågningsinfrastrukturen i udvalgte tredjelande på grundlag af en evaluering, som 

Frontex skal foretage.

24. Opfordrer Kommissionen til at prioritere, at 7. rammeprogram for forskning og udvikling 

(sikkerheds- og rumforskning) bruges til at forbedre overvågningsværktøjernes effektivitet og 

brug.

25. Anmoder Frontex om inden for rammerne af sit nuværende mandat at deltage i udviklingen af 

Eurosurkonceptet, bl.a. ved at arbejde videre med de undersøgelser, der henvises til i 

Kommissionens meddelelse om undersøgelse af oprettelsen af et europæisk 

grænseovervågningssystem (Eurosur).

26. Anmoder Kommissionen om at rapportere tilbage til Rådet i første halvår af 2009 om de 

fremskridt, der er gjort i udviklingen af  Eurosur på grundlag af det forberedende arbejde, der 

er udført, i nært samarbejde med medlemsstaterne og Frontex og bl.a. under hensyntagen til 

Kommissionens kommende undersøgelse vedrørende de centrale dele af Eurosurkonceptet.

________________________


