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RADA
EURÓPSKEJ ÚNIE

V Bruseli 23. mája 2008 (29.05)
(OR. en)

9873/08

FRONT 50
COMIX 436

POZNÁMKA K BODU I/A
Od: Generálny sekretariát Rady
Komu: Výbor stálych predstaviteľov/Rada
Č. predch. dok.: 7811/2/08 REV 2 FRONT 37 COMIX 244
Predmet: Návrh záverov Rady o riadení vonkajších hraníc členských štátov Európskej 

únie

Predsedníctvo na základe rokovania v rámci konferencie ministrov o výzvach spojených s riadením 

vonkajších hraníc EÚ, ktorá sa uskutočnila v Brde v Slovinsku 11. – 12. marca 2008, navrhlo 

znenie záverov Rady o riadení vonkajších hraníc členských štátov Európskej únie1.

Návrh záverov preskúmal Strategický výbor pre imigráciu, hranice a azyl/zmiešaný výbor 1. apríla 

2008 a skupina radcov pre SVV 25. apríla 2008. Delegácie na zasadnutí strategického výboru 20. –

21. mája 2008 odsúhlasili priložený návrh, s výhradami preskúmania zo strany niektorých delegácií.  

Tieto výhrady preskúmania sa neskôr stiahli.

Na základe uvedeného sa Výbor stálych predstaviteľov žiada, aby vyzval Radu prijať priložené 

znenie.

_______________

  
1 Dokument 7811/08 FRONT 37 COMIX 244.
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PRÍLOHA

Návrh

Závery Rady

o riadení vonkajších hraníc

členských štátov Európskej únie

RADA:

a) Pripomínajúc Haagsky program posilnenia slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v Európskej 

únii a súvisiaci akčný plán, globálny prístup k migrácii a závery Rady zo 4. decembra 2006 o 

integrovanom riadení hraníc,

b) Vítajúc oznámenie Komisie o budúcom vývoji agentúry FRONTEX1, o príprave ďalších krokov 

pre riadenie hraníc v Európskej únii2 a o preskúmaní vytvorenia Európskeho systému 

hraničného dozoru (EUROSUR)3, 

c) Opätovne potvrdzujúc potrebu lepšieho riadenia vonkajších hraníc s lepším využívaním 

technológií, najmä potrebu udržať vysokú úroveň bezpečnosti a účinnosti voči nelegálnemu 

prisťahovalectvu pri súčasnom uľahčení prechodu hraníc štátnym príslušníkom krajín EÚ a 

bona fide cestujúcim,

d) Potvrdzujúc potrebu pokračovať v ďalšom vývoji jednotnej celkovej koncepcie integrovaného 

riadenia vonkajších hraníc členských štátov Európskej únie, pričom je potrebné vychádzať z už 

dosiahnutých výsledkov,

e) Očakávajúc ďalšie odporúčania riadiacej rady agentúry FRONTEX, vyplývajúce z hodnotenia, 

ktoré sa vykonáva v súlade s článkom 33 nariadenia Rady (ES) č. 2007/2004 o zriadení 

Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov 

Európskej únie,

  
1 Dokument 6664/08 FRONT 24 COMIX 143.
2 Dokument 6666/08 FRONT 26 COMIX 145.
3 Dokument 6665/08 FRONT 25 COMIX 144.
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PRIJÍMA TIETO ZÁVERY:

A. Pokiaľ ide o budúci vývoj agentúry FRONTEX:

i) Krátkodobé priority:

1. Víta rýchly pokrok v súvislosti s uvedením agentúry FRONTEX do prevádzky, uznáva 

aktívnu úlohu agentúry pri vykonávaní integrovaného riadenia hraníc v EÚ a pripomína, že je 

potrebné poskytovať agentúre nevyhnutné zdroje, ktoré jej umožnia plniť jej ciele.

2. Žiada agentúru FRONTEX, aby v celom rozsahu vykonávala pracovný program na rok 2008, 

posilnila svoju úlohu v rámci svojho súčasného mandátu a na základe posúdenia potrieb, ako 

aj uplatnením prístupu založeného na posúdení nákladov a prínosov, prijala rozhodnutie o 

nadobudnutí a/alebo prenájme/obstaraní zariadenia, najmä technického zariadenia na kontrolu 

hraníc, v záujme toho, aby bolo k dispozícii pre operácie, ktoré koordinuje agentúra 

FRONTEX.

3. Nabáda členské štáty a agentúru FRONTEX, aby čo najviac využívali zariadenie, ktoré dávajú 

k dispozícii iné členské štáty v rámci CRATE, a vyzýva agentúru FRONTEX, aby pravidelne 

informovala Radu o skutočnom využívaní tohto zariadenia a o opatreniach vykonávaných s 

cieľom zabezpečiť jeho dostupnosť.

4. Nabáda k tomu, aby analýza rizika a realizačné štúdie vychádzali zo spoľahlivých informácií 

ako podmienky úspešného fungovania európskeho systému riadenia hraníc, a v tejto súvislosti 

vyzýva agentúru FRONTEX, aby úzko spolupracovala s inými organizáciami (Europol) a aby 

spoločne s Komisiou a Radou analyzovala, ako zlepšiť využívanie siete ICONet a potenciálny 

prínos úlohy agentúry v riadení siete ICONet.
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5. Vyzýva agentúru FRONTEX, aby s cieľom zlepšiť svoju schopnosť podporovať operačnú 

koordináciu a v súlade s článkom 16 nariadenia (ES) č. 2007/2004 zvážila možnosť vytvoriť 

špecializované pobočky vrátane rôznych alternatív, s ktorými by sa na tento účel mohlo 

počítať, a podala o tom správu Rade.

6. Víta zámer ďalej preskúmať možnosti rozvoja spolupráce agentúry FRONTEX a iných 

orgánov zapojených do riadenia hraníc vrátane colných orgánov, a to v rámci ich súčasných 

mandátov, pri zohľadnení očakávanej štúdie Komisie o spolupráci agentúr a pilotných 

projektoch, ktoré by sa mali realizovať na európskej úrovni.

7. Domnieva sa, že agentúra FRONTEX by mala zohrávať úlohu pri podpore mechanizmu 

schengenského hodnotenia so zreteľom na analýzu relevantných rizík na účel hodnotenia 

misií a prípadne aj prostredníctvom poskytovania odbornej prípravy s cieľom tieto misie 

optimalizovať, a zaväzuje sa vrátiť sa k tejto otázke na základe nadchádzajúceho návrhu 

Komisie.

8. Zdôrazňuje potrebu posilniť úlohu agentúry v rámci jej súčasného mandátu pri podporovaní 

operačných a iných foriem spolupráce s tretími krajinami v oblasti riadenia hraníc v rámci 

globálneho prístupu k migrácii a príslušných vonkajších finančných nástrojov.

9. Víta zapojenie agentúry FRONTEX do činností súvisiacich s odbornou prípravou, ako aj 

rozvoj spoločného základného študijného programu vzdelávania a odbornej prípravy a vyzýva 

ju, aby v rámci svojho súčasného mandátu zvážila organizovanie ďalších kurzov odbornej 

prípravy na európskej úrovni pre členské štáty a tretie krajiny vrátane kurzov zameraných na 

predpisy o azyle, morské právo a základné práva.

ii) Dlhodobé priority:

10. Nabáda k prístupu založenému na potrebách v rámci celkového cieľa, ktorým je integrované 

riadenie vonkajších hraníc, vychádzajúce z dodržiavania základných práv a zo zásad 

spoločného znášania zaťaženia a solidarity a zamerané na zvýšenie účinnosti predchádzania 

nelegálnemu prisťahovalectvu, najmä pokiaľ ide o vysoko rizikové oblasti vonkajších hraníc.
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11. Potvrdzuje, že by sa malo pokračovať v postupnom prístupe, v rámci ktorého možno 

vychádzať z doteraz dosiahnutého pokroku a riešiť všetky odhalené nedostatky, pričom by 

mal byť naďalej základom ďalšieho rozvoja činností agentúry FRONTEX.

12. Víta zámer Komisie preskúmať, ako by sa mandát agentúry FRONTEX mohol rozšíriť, aby 

poskytoval väčšie možnosti operačnej spolupráce s tretími krajinami, ako aj realizáciu 

projektov technickej pomoci, a zvážiť, či by boli vhodné aj iné formy spolupráce.

13. So záujmom očakáva výsledok hodnotenia, ktoré sa vykonáva podľa článku 33 nariadenia 

(ES) č. 2007/2004 a možný nadväzujúci návrh Komisie na zmenu a doplnenie (a 

konsolidáciu) nariadenia o agentúre FRONTEX.

B. Pokiaľ ide o budúce výzvy v súvislosti s riadením vonkajších hraníc EÚ (vstup/výstup, 

RTP, ESTA):

14. Uznáva potrebu nepretržite rozvíjať a posilňovať reagovanie členských štátov na hrozby, 

existujúce aj nové, využívaním dostupnej technológie ako doplnkového a základného nástroja 

lepšieho riadenia vonkajších hraníc a boja proti nelegálnemu prisťahovalectvu pri zohľadnení 

vzťahov medzi členskými štátmi, ktoré sú zodpovedné za určité časti vonkajšej hranice EÚ, a 

ich susedmi, ktorí nie sú členmi EÚ, pričom by sa malo zároveň zabezpečiť, aby Európa 

zostala pre svet prístupná a pre návštevníkov príťažlivá.

15. Zdôrazňuje požiadavku, aby nové systémy boli plne v súlade s právom Spoločenstva, 

zásadami ochrany údajov, ľudskými právami, zásadami medzinárodnej ochrany a 

proporcionality, a aby sa v súvislosti s nimi dodržiaval prístup založený na posúdení nákladov 

a prínosov a aby sa využívala pridaná hodnota technológií.
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16. Vyzýva Komisiu, aby posilnila a podporila vývoj pilotných projektov s cieľom posúdiť 

technickú a praktickú uskutočniteľnosť a interoperabilitu systémov uvedených v oznámení o 

príprave ďalšieho kroku pre riadenie hraníc v EÚ, a to úplným využitím možností súčasných 

iniciatív, najmä so zameraním na ich nasadenie na všetkých typoch hraníc a pri zohľadnení 

všetkých dopravných prostriedkov.  Takéto pilotné projekty by konkrétne mali umožňovať 

maximálnu interoperabilitu a mali by zohľadňovať medzinárodné technické normy.

17. Vyzýva Komisiu, aby do začiatku roka 2010, ak sa to bude považovať za vhodné, predložila 

návrhy – spolu so všetkými potrebnými posúdeniami vplyvu – na systém vstupu/výstupu a 

evidencie cestujúcich pre štátnych príslušníkov tretích krajín, použiteľný na všetky typy 

hraníc, na základe vyhodnotenia skúseností a najlepších postupov v členských štátoch a pri 

zohľadnení potreby synergie a interoperability s inými plne funkčnými systémami EÚ (napr. 

SIS II, VIS).

18. Víta zámer Komisie začať s prácou na štúdii posúdenia uskutočniteľnosti a pridanej hodnoty 

elektronického systému pre cestovné povolenia, berúc do úvahy vývoj a skúsenosti získané z 

porovnateľných systémov v tretích krajinách, a to s cieľom ďalšieho vývoja stratégie 

integrovaného riadenia hraníc Únie, a vyzýva Komisiu, aby Rade predložila výsledky tejto 

štúdie v prvej polovici roku 2009 s cieľom prípadne predložiť dodatočné legislatívne návrhy.

19. Na základe príspevkov Komisie, ako aj predchádzajúcich rokovaní v rámci Rady uznáva, že 

je potrebné iniciovať stratégiu pre informačné technológie (ďalej len „IT“) pre všetky 

európske systémy IT v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí, ktorá sa má prijať do konca 

roku 2009, s cieľom zabezpečiť jednotný prístup a zvýšiť efektívnosť a účinnosť vývoja IT.

20. Vyzýva Komisiu, aby na základe posúdenia vplyvu, ktoré poskytuje podrobnú analýzu 

alternatív finančnej, operačnej a organizačnej perspektívy, predložila potrebné legislatívne 

návrhy na účel dlhodobého operačného riadenia systémov SIS II, VIS a EURODAC a možno 

aj iných veľkých systémov IT v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí.
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C. Pokiaľ ide o Európsky systém hraničného dozoru (EUROSUR):

21. Víta pokrok dosiahnutý pri rozvoji európskej hliadkovacej siete na základe štúdií MEDSEA a 

BORTEC, ktoré vypracovala agentúra FRONTEX.

22. Víta zámer Komisie začať v roku 2008 spoločne s členskými štátmi vypracovávať usmernenia 

ohľadne úloh národných koordinačných centier a spolupráce medzi nimi a agentúrou 

FRONTEX.

23. Nabáda Komisiu, aby bezodkladne začala s prácou na štúdii týkajúcej sa kľúčových zložiek 

koncepcie EUROSUR a aby analyzovala koncepcie spoľahlivého spoločného využívania 

nástrojov a satelitov na sledovanie a finančné dôsledky zavedenia takéhoto systému, ako aj s 

posúdením infraštruktúry pre sledovanie hraníc vo vybraných tretích krajinách na základe 

hodnotenia, ktoré vykoná agentúra FRONTEX.

24. Vyzýva Komisiu, aby pri plánovaní 7. rámcového programu pre výskum a vývoj (téma 

bezpečnosti a vesmíru) sa prioritne zamerala na zlepšenie výkonnosti a využívanie nástrojov 

na sledovanie.

25. Žiada agentúru FRONTEX, aby sa v rámci svojho súčasného mandátu zúčastnila na vývoji 

koncepcie systému EUROSUR vrátane vypracovania štúdií uvedených v oznámení Komisie o 

preskúmaní vytvorenia Európskeho systému hraničného dozoru (EUROSUR).

26. Žiada Komisiu, aby v prvom polroku roka 2009 podala Rade správu o pokroku dosiahnutom 

pri vývoji systému EUROSUR na základe vykonanej prípravnej práce, a to v úzkej spolupráci 

s členskými štátmi a agentúrou FRONTEX, aj so zreteľom na štúdiu, s ktorej vypracúvaním 

začne Komisia a ktorá by sa mala týkať kľúčových zložiek koncepcie systému EUROSUR.

__________________


