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Dalykas: Tarybos išvadų dėl Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo 

projektas

Po 2008 m. kovo 11–12 d. Brdo (Slovėnija) įvykusioje ministrų konferencijoje dėl ES išorės sienų 

valdymo problemų surengtų diskusijų pirmininkaujanti valstybė narė pasiūlė Tarybos išvadų dėl 

Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo tekstą 1.

Imigracijos, sienų ir prieglobsčio strateginis komitetas / Jungtinis komitetas projektą išnagrinėjo 

2008 m. balandžio 1 d., o TVR patarėjai – 2008 m. balandžio 25 d. 2008 m. kovo 20–21 d. 

įvykusiame Strateginio komiteto posėdyje delegacijos pritarė priede pateiktam projektui, kai 

kurioms delegacijoms pareiškus tikrinimo išlygas. Vėliau šios tikrinimo išlygos buvo panaikintos.

Tuo remiantis Nuolatinių atstovų komiteto prašoma paprašyti Tarybą priimti priede pateiktą tekstą.

_______________

  
1 Dok. 7811/08 FRONT 37 COMIX 244
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PRIEDAS

Projektas

Tarybos išvados

dėl Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo

TARYBA:

a) Primindama Hagos programą dėl laisvės, saugumo ir teisingumo stiprinimo Europos Sąjungoje 

bei susijusį veiksmų planą, visuotinį požiūrį į migraciją ir 2006 m. gruodžio 4 d. Tarybos 

išvadas dėl integruoto sienų valdymo.

b) Palankiai vertindama Komisijos komunikatą dėl FRONTEX agentūros veiklos plėtojimo 

ateityje 1, dėl pasirengimo kitiems Europos Sąjungos sienų valdymo etapams 2 ir dėl Europos 

sienų stebėjimo sistemos (EUROSUR) sukūrimo nagrinėjimo 3.

c) Dar kartą patvirtindama, kad reikia geriau valdyti išorės sienas geriau pasinaudojant 

technologijomis, visų pirma siekiant išlaikyti aukšto lygio apsaugą ir veiksmingumą kovoje su 

neteisėta imigracija, tuo pačiu ES piliečiams ir bona fide keleiviams sudarant palankesnes sienų 

kirtimo sąlygas.

d) Patvirtindama poreikį toliau plėtoti išsamią bendrą Europos Sąjungos valstybių narių išorės 

sienų integruoto valdymo koncepciją remiantis tuo, kas jau pasiekta.

e) Tikėdamasi, kad FRONTEX valdančioji taryba, atsižvelgusi į įvertinimo, atliekamo pagal 

Tarybos reglamento (EB) Nr. 2007/2004, įsteigiančio Europos operatyvaus bendradarbiavimo 

prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūrą, 33 straipsnį, rezultatus, 

parengs kitas rekomendacijas.

  
1 Dok. 6664/08 FRONT 24 COMIX 143
2 Dok. 6666/08 FRONT 26 COMIX 145
3 Dok. 6665/08 FRONT 25 COMIX 144
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PRIIMA ŠIAS IŠVADAS:

A. Dėl FRONTEX agentūros veiklos plėtojimo ateityje:

i) Trumpalaikiai prioritetai:

1. Palankiai vertina sparčią pažangą, padarytą užtikrinant FRONTEX agentūros veikimą, 

pripažįsta aktyvų agentūros vaidmenį įgyvendinant integruotą ES sienų valdymą ir primena, 

jog reikia agentūrai suteikti būtinus išteklius, kad ji galėtų pasiekti savo tikslus.

2. Prašo FRONTEX įgyvendinti visą 2008 m. darbo programą ir sustiprinti savo vaidmenį 

vykdant dabartinius įgaliojimus bei nuspręsti, remiantis poreikių įvertinimu ir ekonominės 

naudos požiūriu, dėl įrangos įsigijimo ir (arba) įsigijimo pagal lizingo sutartį/nuomos sutartį, 

visų pirma dėl techninės sienų kontrolės įrangos, kad ją būtų galima naudoti FRONTEX 

koordinuojamose operacijose.

3. Skatina valstybes nares ir FRONTEX maksimaliai išnaudoti įrangos, kurią pagal CRATE 

suteikė kitos valstybės narės, galimybes ir ragina FRONTEX reguliariai informuoti Tarybą 

apie dabartinį šios įrangos naudojimą ir apie priemones, įgyvendintas siekiant užtikrinti 

galimybes ja naudotis.

4. Skatina atlikti rizikos analizę ir galimybių studijas, grindžiamas patikima informacija, nes tai 

būtina, kad Europos sienų valdymo sistema veiktų sėkmingai, ir, atsižvelgdama į tai, ragina 

FRONTEX glaudžiai bendradarbiauti su kitomis organizacijomis (Europolu) bei kartu su 

Komisija ir Taryba analizuoti būdus, kaip pagerinti ICONet naudojimą ir padidinti agentūros 

vaidmens valdant ICONet galimą pridėtinę vertę.
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5. Siekdama tobulinti FRONTEX pajėgumus remti veiklos koordinavimą, ragina šią agentūrą 

išnagrinėti pagal Reglamento (EB) Nr. 2007/2004 16 straipsnį galimybę įsteigti specializuotus 

padalinius, įskaitant skirtingas alternatyvas, kurias būtų galima numatyti šiuo tikslu, ir apie tai 

pranešti Tarybai.

6. Palankiai vertina ketinimą toliau nagrinėti FRONTEX ir kitų institucijų, dalyvaujančių 

pasienio veikloje, įskaitant muitines, bendradarbiavimo plėtojimo galimybes jų dabartinių 

įgaliojimų srityje, atsižvelgiant į būsimą Komisijos studiją dėl tarpžinybinio 

bendradarbiavimo ir bandomuosius projektus, kurie turi būti įvykdyti Europos lygiu.

7. Mano, kad FRONTEX turėtų tekti paremiantis vaidmuo Šengeno acquis įvertinimo 

mechanizme atliekant atitinkamą rizikos analizę įvertinimo misijų tikslu ir, esant galimybei, 

taip pat organizuojant būtiną mokymą siekiant optimizuoti šių misijų įgyvendinimą, ir pažada 

sugrįžti prie šio klausimo remdamasi būsimu Komisijos pasiūlymu.

8. Pabrėžia poreikį sustiprinti agentūros vaidmenį jos dabartinių įgaliojimų srityje skatinant 

operatyvų ir kitų rūšių bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis dėl sienų valdymo, 

atsižvelgiant į visuotinį požiūrį į migraciją ir atitinkamas išorės finansines priemones.

9. Palankiai vertina FRONTEX dalyvavimą mokymo veikloje ir bendrosios pagrindinės 

programos plėtojimą bei ragina agentūrą išnagrinėti savo dabartinių įgaliojimų srityje 

galimybę Europos lygiu surengti valstybėms narėms ir trečiosioms šalims skirtus papildomus 

mokymo kursus, kuriuose būtų nagrinėjamos prieglobsčio taisyklės, jūrų teisė ir pagrindinės 

teisės.

ii) Ilgalaikiai prioritetai:

10. Skatina į poreikius orientuotą požiūrį siekiant integruoto išorės sienų valdymo bendro tikslo, 

grindžiamą pagarba pagrindinėms teisėms ir naštos pasidalijimo principais, solidarumu ir 

skirtą didinti neteisėtos imigracijos prevencijos veiksmingumą, visų pirma išorės sienų didelės 

rizikos zonose.



9873/08 mku/JAV/av 5
PRIEDAS DG H I LT

11. Patvirtina, kad laipsniškas būdas, kurį pasitelkus būtų galima remtis iki šiol padaryta pažanga 

ir spręsti nustatytas problemas, turėtų išlikti tolesnio FRONTEX veiklos plėtojimo pagrindas.

12. Palankiai vertina Komisijos ketinimą išnagrinėti, kaip būtų galima pratęsti FRONTEX 

įgaliojimus siekiant sudaryti daugiau operatyvaus bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis 

galimybių ir vykdyti techninės pagalbos projektus, bei apsvarstyti, ar kitos bendradarbiavimo 

formos būtų tinkamos.

13. Tikisi pagal Reglamento (EB) Nr. 2007/2004 33 straipsnį vykdomo įvertinimo rezultatų ir 

galimo vėlesnio Komisijos pasiūlymo dėl Frontex reglamento dalinio pakeitimo (ir 

konsolidavimo).

B. Dėl ES išorės sienų valdymo būsimų problemų (įvykimas / išvykimas, registruotų 

keleivių programa, elektroninė kelionės leidimo sistema)

14. Pripažįsta, kad būtina nuolat plėtoti ir stiprinti valstybių narių reagavimą į esamas ir naujas 

grėsmes pasinaudojant turimomis technologijomis kaip papildoma ir svarbia priemone 

geresniam išorės sienų valdymui ir kovai su neteisėta imigracija, atsižvelgiant į valstybių 

narių, atsakingų už tam tikras ES išorės sienos dalis, ir ES nepriklausančių kaimyninių šalių 

santykius, tuo pat metu užtikrinant, kad Europa išliktų pasiekiama pasauliui ir patraukli vieta 

apsilankyti.

15. Pabrėžia, kad naujos sistemos turi visiškai atitikti Bendrijos teisės aktus, duomenų apsaugos, 

žmogaus teisių, tarptautinės apsaugos ir proporcingumo principus bei atspindėti ekonominės 

naudos požiūrį ir technologijų pridėtinę vertę.
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16. Prašo Komisijos skatinti ir remti bandomųjų projektų plėtojimą siekiant įvertinti technines ir 

praktines Komunikate dėl pasirengimo kitam ES sienų valdymo etapui nurodytų sistemų 

įdiegimo galimybes ir šių sistemų sąveiką visapusiškai pasinaudojant esamų iniciatyvų 

teikiamomis galimybėmis, ypač daug dėmesio skiriant šių sistemų taikymui visų rūšių 

sienoms ir įvertinant visas transporto priemones. Tokie bandomieji projektai turėtų visų pirma 

sudaryti sąlygas didžiausiai sąveikai ir juose turėtų būti atsižvelgta į tarptautinius techninius 

standartus.

17. Ragina Komisiją prireikus iki 2010 m. pradžios pateikti pasiūlymų su būtinais poveikio 

įvertinimais dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir išvykimo bei registruotų keleivių sistemos, 

taikytinos visų rūšių sienoms remiantis valstybių narių patirties ir geriausios praktikos 

pavyzdžių įvertinimais bei atsižvelgiant į sinergijos ir sąveikos su kitomis visiškai 

veikiančiomis ES sistemomis (pavyzdžiui, SIS II, VIS) poreikį.

18. Palankiai vertina Komisijos ketinimą pradėti studiją, skirtą įvertinti elektroninės kelionės

leidimo sistemos įdiegimo galimybes ir pridėtinę vertę, atsižvelgiant į palyginamų sistemų 

vystymą trečiosiose šalyse ir įgytą patirtį, siekiant toliau vystyti integruotą Sąjungos sienų 

valymo strategiją, ir prašo Komisijos 2009 m. pirmajame pusmetyje pateikti Tarybai šios 

studijos rezultatus, siekiant prireikus parengti kitus pasiūlymus dėl teisės aktų.

19. Remdamasi Komisijos pasiūlymais ir ankstesnėmis diskusijomis Taryboje, pripažįsta, kad iki 

2009 m. pabaigos būtina priimti orientacinę IT strategiją, skirtą visoms Europos IT 

sistemoms, veikiančioms teisingumo ir vidaus reikalų srityje, siekiant užtikrinti nuoseklų 

požiūrį ir padidinti pokyčių IT sektoriuje veiksmingumą bei našumą.

20. Ragina Komisiją atsižvelgiant į poveikio įvertinimą, kuriame pateikiama išsami alternatyvų 

analizė finansiniu, veikimo ir organizaciniu požiūriu, pateikti reikiamus pasiūlymus dėl teisės 

aktų siekiant ilgalaikio SIS II, VIS ir EURODAC bei galbūt kitų didelio masto IT sistemų 

teisingumo ir vidaus reikalų srityje operacijų valdymo.
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C. Dėl Europos sienų priežiūros sistemos (EUROSUR)

21. Palankiai vertina padarytą pažangą rengiant Europos patrulių tinklą, remiantis FRONTEX 

atliktais MESEA ir BORTEC tyrimais.

22. Palankiai vertina Komisijos ketinimą 2008 m. drauge su valstybėmis narėmis pradėti rengti 

nacionalinių koordinavimo centrų ir FRONTEX užduotis bei jų bendradarbiavimo gaires.

23. Skatina Komisiją nedelsiant pradėti studiją dėl svarbiausių EUROSUR koncepcijos aspektų ir 

remiantis patikimu pagrindu išanalizuoti stebėjimo priemonių ir palydovų bendro taikymo 

koncepcijas, tokios sistemos įdiegimo finansinius padarinius ir išnagrinėti sienų stebėjimo 

infrastruktūros pasirinktose trečiosiose šalyse įvertinimą remiantis įvertinimu, kurį turi atlikti 

FRONTEX.

24. Prašo Komisijos nustatyti prioritetą rengiant Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 7-ąją 

bendrąją programą (saugumo ir erdvės temas) siekiant pagerinti stebėjimo priemonių 

veiksmingumą ir naudojimą.

25. Prašo FRONTEX remiantis jos turimais įgaliojimais dalyvauti rengiant EUROSUR 

koncepciją, be kita ko, vykdant studijas, nurodytas Komisijos komunikate dėl Europos sienų 

stebėjimo sistemos (EUROSUR) sukūrimo nagrinėjimo.

26. Prašo Komisijos 2009 m. pirmajame pusmetyje pranešti Tarybai apie pažangą, padarytą 

kuriant EUROSUR, remiantis atliktais parengiamaisiais darbais, glaudžiai bendradarbiaujant 

su valstybėmis narėmis ir FRONTEX, be kita ko, atsižvelgiant į studiją dėl svarbiausių 

EUROSUR koncepcijos aspektų, kurią turi parengti Komisija.

__________________


