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Temats: Projekts Padomes secinājumiem par Eiropas Savienības dalībvalstu ārējo 

robežu pārvaldību 

Pēc pārrunām, kas 2008. gada 11. un 12. martā (Brdo, Slovēnija) notika ministru konferencē par ES 

ārējo robežu pārvaldības pārbaudījumiem, prezidentvalsts ierosināja tekstu Padomes secinājumiem 

par Eiropas Savienības dalībvalstu ārējo robežu pārvaldību 1.

Šo secinājumu projektu izskatīja Migrācijas, robežu un patvēruma stratēģiskās komitejas/Jauktās 

komitejas 2008. gada 1. aprīļa sanāksmē un 2008. gada 25. aprīļa TI padomnieku sanāksmē. 

Stratēģiskās komitejas 2008. gada 20. un 21. maija sanāksmē delegācijas vienojās par šim 

dokumentam pievienoto secinājumu projektu, par kuru dažas delegācijas bija iesniegušas izpētes 

atrunas. Šīs izpētes atrunas pēc tam atcēla. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto informāciju, Pastāvīgo pārstāvju komiteja ir lūgta aicināt Padomi 

pieņemt pievienoto tekstu. 

_______________

  
1 7811/08 FRONT 37 COMIX 244.
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PIELIKUMS

Projekts

Padomes secinājumiem

par Eiropas Savienības dalībvalstu 

ārējo robežu pārvaldību

PADOME

a) Atgādinot par Hāgas programmu brīvības, drošības un tiesiskuma stiprināšanai Eiropas 

Savienībā un ar to saistīto rīcības plānu, vispārēju pieeju migrācijai un Padomes 2006. gada 

4. decembra secinājumus par integrētu robežu pārvaldību; 

b) Paužot gandarījumu par Komisijas paziņojumiem – par turpmāku FRONTEX aģentūras 

attīstību 1, sagatavojot nākamos soļus robežu pārvaldībai Eiropas Savienībā 2 un par Eiropas 

Robežu uzraudzības sistēmas (EUROSUR) izveidošanas izpēti 3;

c) Apstiprinot vajadzību – ar labāku tehnoloģiju izmantojumu efektīvāk pārvaldīt ārējās robežas, jo 

īpaši, lai uzturētu augstu drošības un efektivitātes līmeni nelegālās imigrācijas apkarošanā, 

vienlaikus atvieglojot robežšķērsošanu ES valstspiederīgiem un bona fide ceļotājiem; 

d) Apstiprinot to, ka jāturpina izstrādāt saskaņotu vispārēju koncepciju, lai integrēti pārvaldītu 

Eiropas Savienības dalībvalstu ārējās robežas, pamatojoties uz jau panāktajiem sasniegumiem; 

e) Cerot uz FRONTEX Valdes turpmākiem ieteikumiem, ko paredzēts paust, pamatojoties uz 

izvērtējumu, ko veic saskaņā ar 33. pantu Padomes Regulā (EK) 2007/2004, ar ko izveido 

Eiropas Aģentūru operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām 

robežām,

  
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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PIEŅEM ŠOS SECINĀJUMUS.

A. Par FRONTEX aģentūras turpmāku attīstību 

i) Īstermiņa prioritātes:

1. Pauž gandarījumu par panākumiem, kas īsā laikā sasniegti, lai nodrošinātu FRONTEX
aģentūras darbību, un atzīst aģentūras aktīvo nozīmi, īstenojot integrētu robežu pārvaldību ES, 
un atgādina, ka aģentūra ir jānodrošina ar visiem tās mērķu sasniegšanai vajadzīgajiem 
resursiem. 

2. Lūdz FRONTEX aģentūru pilnībā īstenot 2008. gada darba programmu un pastiprināt tās 

darbību saskaņā ar pašreizējām pilnvarām, un, pamatojoties uz vajadzību izvērtējumu, kā arī 

izmaksu un ieguvumu pieeju, pieņemt lēmumu par to, ka iegādājas un/vai nomā ierīces, jo 

īpaši robežu kontroles tehniskās ierīces, lai tās būtu pieejamas FRONTEX koordinētu 

operāciju vajadzībām.

3. Mudina dalībvalstis un FRONTEX maksimāli izmantot ierīces, ko citas dalībvalstis darījušas 

pieejamas saistībā ar CRATE, un aicina FRONTEX regulāri informēt Padomi par šo ierīču 

faktisko izmantojumu un pasākumiem, kas īstenoti, lai nodrošinātu to pieejamību. 

4. Mudina, pamatojoties uz pārbaudītu informāciju, veikt riska analīzes un tehniskas un 

ekonomiskas izpētes, kas kalpotu par priekšnoteikumu Eiropas robežu pārvaldības sistēmas 

panākumiem, un šajā sakarībā aicina FRONTEX cieši sadarboties ar citām organizācijām 

(Eiropolu) un kopā ar Komisiju un Padomi analizēt, kā uzlabot ICONet izmantojumu un 

iespējamos papildu ieguvumus, ko dotu aģentūras iesaiste ICONet pārvaldībā. 
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5. Lai uzlabotu FRONTEX spējas atbalstīt darbības koordināciju, aicina to saskaņā ar Regulas 

Nr. 2007/2004 16. pantu apsvērt specializētu struktūrvienību izveidi, tostarp dažādas iespējas, 

ko varētu paredzēt šajā sakarībā, un ziņot par to Padomei. 

6. Pauž gandarījumu par ieceri turpināt izpētīt iespējas attīstīt FRONTEX un citu robežu 

jautājumu iestāžu, tostarp muitu, sadarbību saskaņā ar to attiecīgajām pilnvarām, ņemot vērā 

Komisijas paredzēto pētījumu par aģentūru sadarbību un izmēģinājuma projektiem, ko 

iecerēts veikt Eiropas līmenī. 

7. Uzskata, ka FRONTEX ir jābūt nozīmīgam SCH-EVAL mehānisma dalībniekam saistībā ar 

izvērtējuma misiju vajadzībām veikto attiecīgo riska analīzi un, iespējams, arī lai nodrošinātu 

šo misiju īstenošanas optimizācijai nepieciešamās mācības, un apņemas pie šā jautājuma 

atkārtoti atgriezties, pamatojoties uz Komisijas paredzēto priekšlikumu. 

8. Uzsver, ka ir jāstiprina aģentūras nozīme atbilstīgi tās esošajām pilnvarām, lai robežu 

pārvaldības jomā saskaņā ar vispārēju pieeju migrācijai un izmantojot attiecīgos ārējos 

finanšu instrumentus veicinātu operatīvu un cita veida sadarbību ar trešām valstīm.

9. Pauž gandarījumu par FRONTEX iesaisti mācību darbībās un kopējās mācību 

pamatprogrammas (Common Core Curriculum) izstrādē, un aicina to saskaņā ar tās 

pašreizējām pilnvarām, apsvērt iespēju Eiropas līmenī rīkot dalībvalstīm un trešām valstīm 

adresētus papildu mācību kursus, tostarp par patvēruma tiesībām, jūras tiesībām un 

pamattiesībām. 

ii) Ilgtermiņa prioritātes:

10. Mudina, ievērojot vispārējo integrētas ārējo robežu pārvaldības mērķi, izmantot uz 

vajadzībām balstītu pieeju, kas pamatotos uz pamattiesībām, noslogojuma vienlīdzīga 

sadalījuma un solidaritātes principiem un kuras mērķis būtu uzlabot efektivitāti, lai novērstu 

nelegālu imigrāciju, jo īpaši attiecībā uz ārējo robežu paaugstināta riska zonām. 
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11. Apstiprina, ka turpmāku FRONTEX darbību attīstības pamatā joprojām būtu jābūt 

pakāpeniskai pieejai, ar ko var izmantot līdz šim gūtos panākumus un risināt apzinātos 

trūkumus. 

12. Pauž gandarījumu par Komisijas ieceri izpētīt iespēju paplašināt FRONTEX pilnvaras, lai dotu 

vairāk iespēju izvērst operatīvu sadarbību ar trešām valstīm, kā arī lai īstenotu tehniskās 

palīdzības projektus, un apsvērt vai būtu iespējamas citas sadarbības formas. 

13. Gaida saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2007/2004 33. pantu veiktā izvērtējuma rezultātus un, 

pamatojoties uz šo izvērtējumu izstrādāto, iespējamo Komisijas priekšlikumu, ar ko grozītu 

(un konsolidētu) Frontex regulu. 

B. Par turpmāk paredzamajiem ES ārējo robežu pārvaldības pārbaudījumiem 

(ieceļošana/izceļošana, RTP, ESTA) 

14. Atzīst vajadzību nepārtraukti attīstīt un stiprināt dalībvalstu reakciju gan uz esošiem, gan 

jauniem apdraudējumiem, lai pieejamās tehnoloģijas izmantotu kā papildu būtisku pasākumu, 

ar ko efektīvāk pārvaldīt ārējās robežas un apkarot nelegālu imigrāciju, ņemot vērā attiecības 

starp dalībvalstīm, kas ir atbildīgas par zināmu ES ārējo robežu daļu, un to kaimiņvalstīm, 

kuras nav ES, vienlaikus nodrošinot, ka Eiropa turpina būt viegli pieejama un tā ir pievilcīga 

apmeklējumu vieta. 

15. Uzsver vajadzību izveidot jaunas sistēmas, lai pilnībā izpildītu Kopienas tiesību aktus, datu 

aizsardzības principus, cilvēktiesības, nodrošinātu starptautisku aizsardzību un samērīgumu, 

kā arī lai integrētu izmaksu un ieguvumu pieeju un tehnoloģiju sniegtus papildu ieguvumus. 
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16. Aicina Komisiju stiprināt un atbalstīt izmēģinājuma projektus, lai risinātu sistēmu tehniskas 

un praktiskas īstenojamības un savstarpējas izmantojamības jautājumus, kas izklāstīti 

paziņojumā "Sagatavojot nākamos soļus robežu pārvaldībai Eiropas Savienībā", pilnībā 

izmantojot pastāvošo ierosmju potenciālu, galveno uzmanību jo īpaši pievēršot to izvietošanai 

pie visiem robežu tipiem un ņemot vērā visus transporta līdzekļus.  Šādiem izmēģinājuma 

projektiem, jo īpaši vajadzētu ļaut īstenot maksimālu savstarpēju izmantojamību un ņemt vērā 

starptautiskos tehnikas standartus. 

17. Aicina Komisiju, ja to uzskata par lietderīgu, līdz 2010. gada sākumam iesniegt 

priekšlikumus, kuriem pievienoti vajadzīgie ietekmes novērtējumi, par 

ieceļošanas/izceļošanas un ceļotāju reģistrācijas sistēmu trešo valstu valstspiederīgiem, ko 

piemērotu visiem robežu tipiem, pamatojoties uz dalībvalstu pieredzes un paraugprakses 

izvērtējumu un ņemot vērā vajadzību pēc sinerģijas un savstarpējas izmantojamības ar citām 

pilnībā funkcionējošām ES sistēmām (piem, SIS II, VIS). 

18. Pauž gandarījumu par Komisijas ieceri sākt pētījumu, lai izvērtētu ceļošanas atļauju 

elektroniskās sistēmas (electronic system for travel authorisation) īstenojamību un iespējamos 

papildu ieguvumus, ņemot vērā citu trešo valstu sistēmu attīstību un gūto pieredzi, kas būtu 

nozīmīga turpmākai integrētas robežu pārvaldības stratēģijas attīstībai Eiropas Savienībā, un 

aicina Komisiju, ja to uzskata par lietderīgu, 2009. gada pirmajā pusgadā iepazīstināt ar šā 

pētījuma rezultātiem, pievēršot uzmanību turpmākiem tiesību aktu priekšlikumiem. 

19. Atzīst, pamatojoties uz Komisijas ieguldījumu, kā arī iepriekš Padomē notikušām pārrunām, 

ka tieslietu un iekšlietu jomā ir vajadzīga indikatīva visu Eiropas IT sistēmu IT stratēģija, ko 

varētu pieņemt līdz 2009. gada beigām, lai nodrošinātu saskaņotu pieeju un palielinātu IT 

attīstības efektivitāti un lietderību. 

20. Aicina Komisiju saskaņā ar ietekmes novērtējumu, kurā ietverta plaša alternatīvu analīze no 

finansiālā, operatīvā un organizatoriskā viedokļa, iesniegt vajadzīgos tiesību aktu 

priekšlikumus, lai tieslietu un iekšlietu jomā nodrošinātu ilgtermiņa SIS II, VIS un EURODAC

un iespējamu lielformāta IT sistēmu darbības pārvaldību. 
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C. Par Eiropas robežu uzraudzības sistēmu (EUROSUR)

21. Pauž gandarījumu par panākumiem, kas sasniegti, attīstot Eiropas patruļu tīklu, kas pamatots 

uz FRONTEX īstenotajiem MEDSEA un BORTEC pētījumiem. 

22. Pauž gandarījumu par Komisijas ieceri kopā ar dalībvalstīm 2008. gadā sākt pamatnostādņu 

izstrādes darbu, lai noteiktu valstu koordinācijas centru un FRONTEX uzdevumus un 

sadarbību. 

23. Mudina Komisiju nekavējoties sākt pētījumu par galvenajiem EUROSUR koncepcijas 

aspektiem un analizēt iespējas izmantot kopējus un uzticamus uzraudzības līdzekļus un 

satelītus un šādas sistēmas ieviešanas finanšu aspektiem, un īstenot izvēlētu trešo valstu 

robežu uzraudzības infrastruktūras izvērtējumu, pamatojoties uz FRONTEX veiktu 

izvērtējumu. 

24. Aicina Komisiju par prioritāti 7. izpētes un attīstības pamatprogrammas plānošanā (drošības 

un kosmosa temati) izvirzīt to, ka uzlabo uzraudzības līdzekļu veiktspēju un izmantošanu. 

25. Lūdz FRONTEX saskaņā ar tās pilnvarām piedalīties EUROSUR koncepcijas izstrādē, tostarp, 

lai turpinātu pētījumus, kas minēti Komisijas paziņojumā par Eiropas Robežu uzraudzības 

sistēmas (EUROSUR) izveides izpēti. 

26. Lūdz Komisiju 2009. gada pirmajā pusgadā ziņot Padomei par EUROSUR attīstībā gūtajiem 

panākumiem, atsaucoties uz ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm un FRONTEX veiktajiem 

sagatavošanas darbiem, tostarp attiecībā uz pētījumu, ko Komisija iecerējusi sākt par 

galvenajiem EUROSUR koncepcijas aspektiem. 

__________________


