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Θέμα: Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τη διαχείριση των 

εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σε συνέχεια των συζητήσεων της υπουργικής διάσκεψης σχετικά με τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η ΕΕ όσον αφορά τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της, η οποία 
διοργανώθηκε στις 11 και 12 Μαρτίου 2008, στο Μπέρντο της Σλοβενίας, η Προεδρία πρότεινε 
κείμενο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων των κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.1

Το σχέδιο εξετάστηκε από τη Στρατηγική Επιτροπή για τη μετανάστευση, τα σύνορα και το 
άσυλο/Μικτή Επιτροπή την 1η Απριλίου 2008 και από τους Συμβούλους ΔΕΥ στις 25 Απριλίου 
2008. Κατά τη συνεδρίαση της Στρατηγικής Επιτροπής στις 20 και 21 Μαΐου 2008, οι 
αντιπροσωπίες συμφώνησαν σχετικά με το συνημμένο σχέδιο, με εξαίρεση τις επιφυλάξεις 
εξέτασης που διατύπωσαν μερικές αντιπροσωπίες. Οι εν λόγω επιφυλάξεις εξέτασης ήρθησαν στη 
συνέχεια.

Ζητείται, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων να καλέσει το Συμβούλιο να 
εγκρίνει το κείμενο του παραρτήματος.

_______________

  
1 7811/08 FRONT 37 COMIX 244.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Σχέδιο

Συμπερασμάτων του Συμβουλίου

για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων
των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

α) Υπενθυμίζοντας το πρόγραμμα της Χάγης για την ενίσχυση της ελευθερίας, της ασφάλειας 
και της δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το σχετικό σχέδιο δράσης, την παγκόσμια 
προσέγγιση της μετανάστευσης και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 
2006 σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων·

β) Επικροτώντας τις ανακοινώσεις της Επιτροπής για τη μελλοντική ανάπτυξη του οργανισμού 
FRONTEX1, για την προετοιμασία των επόμενων βημάτων όσον αφορά τη διαχείριση των 
συνόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση2, και για την εξέταση της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού 
συστήματος επιτήρησης των συνόρων (EUROSUR)3·

γ) Επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για καλύτερη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων μέσω 
καλύτερης χρήσης της τεχνολογίας, ιδίως για να διατηρείται υψηλό επίπεδο ασφαλείας και 
αποτελεσματικότητας στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης ενώ 
διευκολύνεται η διέλευση των συνόρων για τους υπηκόους της ΕΕ και τους καλόπιστους 
ταξιδιώτες·

δ) Επιβεβαιώνοντας την ανάγκη να εξακολουθήσει να αναπτύσσεται περαιτέρω μια συνεκτική 
γενική ιδέα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αξιοποίηση των μέχρι σήμερα επιτευγμάτων·

ε) Αναμένοντας με ενδιαφέρον τις περαιτέρω συστάσεις του διοικητικού συμβουλίου του 
FRONTEX με βάση την αξιολόγηση που αναλήφθηκε σύμφωνα με το άρθρο 33 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού 
οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

  
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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ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

A. Όσον αφορά τη μελλοντική ανάπτυξη του οργανισμού FRONTEX:

i) Βραχυπρόθεσμες προτεραιότητες:

1. Χαιρετίζει την ταχεία πρόοδο που σημειώθηκε προς τη λειτουργία του οργανισμού 
FRONTEX και αναγνωρίζει τον ενεργό ρόλο του οργανισμού στην υλοποίηση της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων της ΕΕ, και υπενθυμίζει την ανάγκη να 
παρασχεθούν στον οργανισμό οι αναγκαίοι πόροι προκειμένου να μπορέσει να εκπληρώσει 
τους στόχους του.

2. Καλεί τον FRONTEX να εκτελέσει πλήρως το πρόγραμμα εργασίας του 2008 και να 
ενισχύσει το ρόλο του στα πλαίσια της τρέχουσας εντολής του και να αποφασίσει, βάσει 
αξιολόγησης των αναγκών καθώς και με γνώμονα το κόστος και το όφελος, σχετικά με την 
αγορά ή/και την εκμίσθωση εξοπλισμού με σύμβαση χρόνου ή έργου, ειδικότερα τεχνικού 
εξοπλισμού συνοριακού ελέγχου, προκειμένου να τον καταστήσει διαθέσιμο για τις 
επιχειρήσεις που συντονίζει ο FRONTEX. 

3. Παροτρύνει τα κράτη μέλη και τον FRONTEX να αξιοποιήσουν κατά το δυνατόν τον 
εξοπλισμό που παρέχουν άλλα κράτη μέλη στα πλαίσια του CRATE και καλεί τον 
FRONTEX να ενημερώνει τακτικά το Συμβούλιο για την πραγματική χρήση του εξοπλισμού 
αυτού και τα μέτρα που εφαρμόζονται για να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητά του. 

4. Προτρέπει να βασίζονται η ανάλυση κινδύνων και οι μελέτες σκοπιμότητας σε αξιόπιστα 
πληροφοριακά στοιχεία ως προϋπόθεση για την επιτυχία ενός ευρωπαϊκού συστήματος 
διαχείρισης των συνόρων και, σε αυτή τη συνάρτηση, καλεί τον FRONTEX να συνεργαστεί 
στενά με άλλους οργανισμούς (Ευρωπόλ) και να αναλύσει, από κοινού με την Επιτροπή και 
το Συμβούλιο, τρόπους βελτίωσης της χρήσης του ICONet και την πιθανή προστιθέμενη αξία 
που θα έχει ο ρόλος του Οργανισμού στη διαχείριση του ICONet.
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5. Καλεί τον FRONTEX, για τη βελτίωση της ικανότητάς του να υποστηρίζει επιχειρησιακό 
συντονισμό, να εξετάσει, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004, 
την πιθανή δημιουργία εξειδικευμένων παραρτημάτων, συμπεριλαμβάνοντας τις διάφορες 
επιλογές που θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη προς τούτο, και να υποβάλει έκθεση στο 
Συμβούλιο.

6. Επικροτεί την πρόθεση να διερευνηθούν περαιτέρω οι δυνατότητες ανάπτυξης της 
συνεργασίας, στο πλαίσιο των ισχυουσών εντολών τους, μεταξύ του FRONTEX και άλλων 
αρχών με αρμοδιότητα για τα σύνορα καθώς και του τελωνείου, λαμβάνοντας υπόψη την 
προσεχή μελέτη της Επιτροπής για τη συνεργασία μεταξύ οργανισμών και τα πιλοτικά σχέδια 
που πρόκειται να εκτελεσθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

7. Θεωρεί ότι ο FRONTEX πρέπει να έχει υποστηρικτικό ρόλο στο μηχανισμό SCH-EVAL 
(αξιολόγηση Σένγκεν), όσον αφορά τη σχετική ανάλυση κινδύνου για τις αποστολές 
αξιολόγησης και, ενδεχομένως, επίσης με την παροχή της απαραίτητης εκπαίδευσης ώστε να 
βελτιστοποιηθεί η εκτέλεση των εν λόγω αποστολών, και δεσμεύεται να επανέλθει σε αυτό το 
θέμα με βάση την προσεχή πρόταση της Επιτροπής.

8. Τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος του Οργανισμού, στο πλαίσιο της ισχύουσας 
εντολής του, όσον αφορά την προώθηση επιχειρησιακών και άλλων μορφών συνεργασίας με 
τρίτες χώρες στη διαχείριση των συνόρων, και στη συνάρτηση της παγκόσμιας προσέγγισης 
της μετανάστευσης και των συναφών εξωτερικών χρηματοδοτικών μέσων.

9. Χαιρετίζει τη συμμετοχή του FRONTEX στις δραστηριότητες εκπαίδευσης και στην 
ανάπτυξη του κοινού βασικού εκπαιδευτικού προγράμματος, και τον καλεί να εξετάσει, στο 
πλαίσιο της ισχύουσας εντολής του, τη διοργάνωση επιπλέον εκπαιδευτικών μαθημάτων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο για τα κράτη μέλη και τρίτες χώρες, συμπεριλαμβάνοντας τους κανόνες 
για το άσυλο, το δίκαιο της θάλασσας και τα θεμελιώδη δικαιώματα.

ii) Μακροπρόθεσμες προτεραιότητες:

10. Ενθαρρύνει την προσέγγιση με γνώμονα τις ανάγκες στο πλαίσιο του γενικού στόχου της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων με βάση το σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και τις αρχές επιμερισμού των βαρών και της αλληλεγγύης και με κατεύθυνση 
προς τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στην παρεμπόδιση της παράνομης 
μετανάστευσης, ειδικότερα όσον αφορά τις περιοχές υψηλού κινδύνου των εξωτερικών 
συνόρων.
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11. Επιβεβαιώνει ότι η σταδιακή προσέγγιση, ικανή να αξιοποιήσει τη μέχρι τώρα πρόοδο και να 
αντιμετωπίσει κάθε ανεπάρκεια που έχει εντοπισθεί, πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί τη 
βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του FRONTEX.

12. Επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να διερευνήσει με ποιον τρόπο η εντολή του 
FRONTEX μπορεί να επεκταθεί ώστε να δημιουργήσει μεγαλύτερες δυνατότητες 
επιχειρησιακής συνεργασίας με τρίτες χώρες, καθώς και για την εκτέλεση έργων τεχνικής 
βοήθειας, και να εξετάσει εάν είναι σκόπιμες άλλες μορφές συνεργασίας.

13. Αναμένει με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που αναλήφθηκε σύμφωνα με το 
άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 και ενδεχόμενη επόμενη πρόταση της 
Επιτροπής για την τροποποίηση (και την κωδικοποίηση) του κανονισμού FRONTEX.

B. Σχετικά με τις προκλήσεις του μέλλοντος όσον αφορά τη διαχείριση των εξωτερικών 
συνόρων της ΕΕ (είσοδος/έξοδος, πρόγραμμα καταχωρημένων ταξιδιωτών (RTP), 
ηλεκτρονικό σύστημα άδειας ταξιδίου (ESTA))

14. Αναγνωρίζει την ανάγκη συνεχούς ανάπτυξης και ενίσχυσης της αντίδρασης των κρατών 
μελών στις απειλές, τόσο τις υπάρχουσες όσο και τις νέες, με αξιοποίηση της διαθέσιμης 
τεχνολογίας ως συμπληρωματικό και ουσιαστικό μέτρο καλύτερης διαχείρισης των 
εξωτερικών συνόρων και καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης, λαμβάνοντας 
υπόψη τις σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών που έχουν την ευθύνη ορισμένων τμημάτων 
των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και των εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης γειτόνων τους, 
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι η Ευρώπη παραμένει προσιτή στον κόσμο και ελκυστικός 
τόπος επίσκεψης.

15. Υπογραμμίζει την απαίτηση για νέα συστήματα που να συμμορφώνονται πλήρως με το 
κοινοτικό δίκαιο, τις αρχές για την προστασία των δεδομένων, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη 
διεθνή προστασία και την αναλογικότητα, και να εκφράζουν μια προσέγγιση με γνώμονα το 
κόστος σε σχέση με το όφελος, καθώς και προστιθέμενη αξία τεχνολογίας.
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16. Καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει την ανάπτυξη πιλοτικών σχεδίων με 
σκοπό την εκτίμηση της τεχνικής και πρακτικής σκοπιμότητας και της διαλειτουργικότητας 
των συστημάτων που παρουσιάζονται στην ανακοίνωση σχετικά με την προετοιμασία του 
επόμενου βήματος στη διαχείριση των συνόρων στην ΕΕ, και αυτό με πλήρη αξιοποίηση του 
δυναμικού των υφιστάμενων πρωτοβουλιών, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην επέκτασή τους σε 
όλους τους τύπους συνόρων και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα μέσα μεταφοράς. Τα εν λόγω 
πιλοτικά σχέδια πρέπει, κυρίως, να επιτρέπουν μέγιστη διαλειτουργικότητα και να λαμβάνουν 
υπόψη τα διεθνή τεχνικά πρότυπα.

17. Καλεί την Επιτροπή, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να παρουσιάσει από τις αρχές του 2010 
προτάσεις, συνοδευόμενες από κάθε απαραίτητη εκτίμηση επιπτώσεων, για ένα σύστημα 
εισόδου/εξόδου και καταχωρημένων ταξιδιωτών για τους υπηκόους τρίτων χωρών, 
εφαρμοστέο σε όλους τους τύπους συνόρων βάσει αξιολόγησης της εμπειρίας και των 
βέλτιστων πρακτικών στα κράτη μέλη και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για συνέργειες 
και διαλειτουργικότητα με άλλα πλήρως λειτουργικά συστήματα της ΕΕ (π.χ. SIS ΙΙ, VIS).

18. Επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να αρχίσει μελέτη εκτίμησης της σκοπιμότητας και της 
προστιθέμενης αξίας ενός ηλεκτρονικού συστήματος έγκρισης ταξιδιών, λαμβάνοντας υπόψη
την ανάπτυξη συγκρίσιμων συστημάτων σε τρίτες χώρες και τη σχετική εμπειρία που έχει 
αποκτηθεί, με προοπτική την περαιτέρω ανάπτυξη της ολοκληρωμένης στρατηγικής 
διαχείρισης των συνόρων της Ένωσης και καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει τα 
αποτελέσματα της εν λόγω μελέτης στο Συμβούλιο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2009 εν όψει 
επακόλουθων νομοθετικών προτάσεων, εφόσον κριθούν σκόπιμες.

19. Αναγνωρίζει, βάσει των συμβολών της Επιτροπής καθώς και προηγούμενων συζητήσεων στο 
πλαίσιο του Συμβουλίου, την ανάγκη να υιοθετηθεί μέχρι το τέλος του 2009 μια ενδεικτική 
στρατηγική ΤΠ για όλα τα ευρωπαϊκά συστήματα πληροφορικής στον τομέα της δικαιοσύνης 
και των εσωτερικών υποθέσεων, προκειμένου να εξασφαλιστεί συνεκτική προσέγγιση και να 
αυξηθεί η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα των εξελίξεων στην ΤΠ.

20. Ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει, μετά από εκτίμηση των επιπτώσεων η οποία να 
προσφέρει ουσιαστική ανάλυση των εναλλακτικών επιλογών υπό οικονομική, λειτουργική 
και οργανωτική οπτική, τις απαραίτητες νομοθετικές προτάσεις για τη μακροπρόθεσμη 
επιχειρησιακή διαχείριση του SIS ΙΙ, του VIS και του EURODAC και, ενδεχομένως, και 
άλλων πληροφορικών συστημάτων μεγάλης κλίμακας στον τομέα της δικαιοσύνης και των 
εσωτερικών υποθέσεων.
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Γ. Σχετικά με το ευρωπαϊκό σύστημα επιτήρησης των συνόρων (EUROSUR)

21. Επικροτεί την πρόοδο που σημειώθηκε στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού δικτύου περιπολίας 
βάσει των μελετών MEDSEA και BORTEC που ανέλαβε ο FRONTEX.

22. Χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αρχίσει, το 2008, εργασίες προκειμένου να 
καθορίσει κατευθυντήριες γραμμές, από κοινού με τα κράτη μέλη, σχετικά με τα καθήκοντα 
των εθνικών κέντρων συντονισμού και τη συνεργασία τους με τον FRONTEX.

23. Προτρέπει την Επιτροπή να αρχίσει αμέσως μελέτη σχετικά με τα βασικά συστατικά της 
έννοιας EUROSUR και να αναλύσει τις έννοιες της κοινής εφαρμογής των εργαλείων 
επιτήρησης και των δορυφόρων σε αξιόπιστη βάση και τις οικονομικές συνέπειες από την 
εισαγωγή ενός τέτοιου συστήματος και να διενεργήσει αξιολόγηση των υποδομών 
επιτήρησης της συνόρων σε επιλεγμένες τρίτες χώρες βάσει αξιολόγησης που θα 
πραγματοποιήσει ο FRONTEX.

24. Καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στον προγραμματισμό του 7ου προγράμματος-
πλαισίου έρευνας και ανάπτυξης (ασφάλεια και διάστημα) για τη βελτίωση της απόδοσης και 
της χρήσης των εργαλείων επιτήρησης.

25. Καλεί τον FRONTEX να συμμετάσχει στην ανάπτυξη της έννοιας EUROSUR, στο πλαίσιο 
της ισχύουσας εντολής του, και με την προώθηση των μελετών που αναφέρονται στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εξέταση της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού 
συστήματος επιτήρησης των συνόρων (EUROSUR).

26. Ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο κατά το πρώτο εξάμηνο του 
2009 σχετικά με την πρόοδο στην ανάπτυξη του EUROSUR βάσει των προπαρασκευαστικών 
εργασιών που έχουν εκτελεσθεί, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και τον FRONTEX, 
καθώς και όσον αφορά τη μελέτη που άρχισε η Επιτροπή σχετικά με τα βασικά στοιχεία της 
έννοιας EUROSUR. 

__________________


