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DOPIS O TOČKI POD "I/A"
Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta
Prejemnik: Odbor stalnih predstavnikov/Svet
Št. predh. dok.: 7811/2/08 REV 2 FRONT 37 COMIX 244
Zadeva: Osnutek sklepov Sveta o upravljanju zunanjih meja držav članic Evropske 

unije

Predsedstvo je po razpravah na ministrski konferenci o izzivih pri upravljanju zunanjih meja EU, ki 

je potekala 11. in 12. marca 2008 na Brdu v Sloveniji, predlagalo besedilo za osnutek sklepov Sveta 

o upravljanju zunanjih meja držav članic Evropske unije1.

Osnutek je 1. aprila 2008 preučil Strateški odbor za priseljevanje, meje in azil/mešani odbor je, 25. 

aprila 2008 pa svetovalci PNZ. Na srečanju strateškega odbora 20. in 21. maja 2008 so se delegacije 

strinjale s priloženim osnutkom, nekatere izmed njih pa so imele preučitvene pridržke. Preučitveni 

pridržki so bili kasneje umaknjeni.

Odbor stalnih predstavnikov naj zato pozove Svet, da sprejme priloženo besedilo.

_______________

  
1 7811/08 FRONT 37 COMIX 244.
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PRILOGA

Osnutek

sklepov Sveta

o upravljanju zunanjih meja

držav članic Evropske unije

SVET:

a) ob sklicevanju na Haaški program za krepitev svobode, varnosti in pravice v Evropski uniji in 

z njim povezan akcijski načrt, globalni pristop k migracijam in sklepe Sveta z dne 4. 

decembra 2006 o integriranem upravljanju meja;

b) ob pozdravljanju sporočil Komisije o prihodnjem razvoju agencije FRONTEX1, pripravi 

naslednjih ukrepov pri upravljanju meja v Evropski uniji2 in preučitvi oblikovanja Evropskega 

sistema za nadzorovanje meja (EUROSUR)3;

c) ob ponovnem poudarjanju, da je treba bolje upravljati zunanje meje z uporabo tehnologije, da 

bi se ohranila predvsem visoka raven varnosti in učinkovitosti pri boju proti nezakonitemu 

priseljevanju in obenem olajšalo prečkanje meja državljanov EU in dobrovernih potnikov;

d) ob potrjevanju, da je treba na temelju že doseženega še naprej nadalje razvijati usklajen 

celovit koncept o integriranem upravljanju zunanjih meja držav članic Evropske unije;

e) ob pozdravljanju nadaljnjih priporočil upravnega odbora FRONTEX, ki izhajajo iz ocene, 

opravljene v skladu s členom 33 Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 o ustanovitvi Evropske 

agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske 

unije;

  
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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SPREJEMA NASLEDNJE SKLEPE:

A. O prihodnjem razvoju agencija FRONTEX:

i) Kratkoročne prednostne naloge:

1. Pozdravlja hiter napredek, dosežen pri vzpostavljanju delovanja agencije FRONTEX, 

priznava dejavno vlogo agencije pri integriranem upravljanju zunanjih meja v EU ter 

opozarja, da je treba agenciji zagotoviti potrebna sredstva, da bi lahko izpolnila svoje cilje.

2. Zahteva od FRONTEXA, da v celoti izvede delovni program za leto 2008, v okviru tekočega 

mandata okrepi svojo vlogo ter se na osnovi ocene potreb ter z vidika stroškov in koristi 

odloči o nakupu opreme in/ali najemu opreme za določen čas oziroma za določeno nalogo –

predvsem tehnične opreme za nadzor meja –, da bi bila le-ta na voljo operacijam FRONTEX.

3. Spodbuja države članice in FRONTEX, da kar v največji možni meri uporabijo opremo, ki so 

jo druge države članice dale na voljo v okviru CRATE, ter poziva FRONTEX, naj redno 

obvešča Svet o dejanski uporabi te opreme in ukrepih, s katerimi se zagotovi njena 

razpoložljivost.

4. Spodbuja, naj analize tveganja in študije izvedljivosti temeljijo na zanesljivih podatkih, kar je 

predpogoj za uspeh evropskega sistema upravljanja meja, in s tem v zvezi poziva FRONTEX, 

naj tesno sodeluje z ostalimi organizacijami (Europol) ter skupaj s Komisijo in Svetom 

analizira, kako bi se izboljšala uporaba ICONet in povečala dodana vrednost vloge, ki jo ima 

FRONTEX pri upravljanju ICONet. 
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5. Poziva FRONTEX, naj podpre operativno sodelovanje, da bi se izboljšale njegove 

zmogljivosti, in preuči, ali bi se lahko v skladu s členom 16 Uredbe (ES) št. 2007/2004 

vzpostavili specializirani oddelki in s tem povezane različne možnosti, ki bi se lahko 

predvidele v ta namen, ter o tem poroča Svetu.

6. Pozdravlja namero, da se v okviru mandatov FRONTEX in drugih organov, ki delujejo na 

mejah, vključno s carino, nadalje preučijo možnosti za razvoj sodelovanja med njimi, ob 

upoštevanju prihodnje študije Komisije o sodelovanju med agencijami in pilotnih projektov, 

ki bi se izvedli na evropski ravni.

7. Meni, da bi moral FRONTEX podpirati schengenski evalvacijski mehanizem, predvsem kar 

zadeva analize tveganj, namenjenih za ocenjevalne misije, po možnosti tudi tako, da bi 

zagotovil usposabljanje, potrebno za čim boljše izvajanje teh misij; Svet se zavezuje, da bo na 

podlagi prihodnjega poročila Komisije zadevo ponovno obravnaval.

8. Poudarja, da je treba v okviru globalnega pristopa k migracijam in ustreznih zunanjih 

finančnih instrumentov ter ob upoštevanju obstoječega mandata FRONTEX okrepiti vlogo, ki 

jo ima ta agencija pri spodbujanju operativnega sodelovanja in drugih oblik sodelovanja s 

tretjimi državami na področju upravljanja mej.

9. Pozdravlja dejstvo, da je FRONTEX vključen v usposabljanje in razvoj skupnega osnovnega 

učnega načrta ter ga poziva, naj v okviru svojega obstoječega mandata preuči možnost, da bi 

se organizirali dodatni evropski tečaji usposabljanja za države članice in tretje države, 

vključno s tečaji usposabljanja o mednarodnih predpisih o azilu, pomorskem pravu in 

temeljnih pravicah

ii) Dolgoročne prednostne naloge:

10. Spodbuja pristop, ki temelji na potrebah in ki je del skupnega cilja integriranega upravljanja 

zunanjih meja; integrirano upravljanje zunanjih meja je osnovano na spoštovanju temeljnih 

pravic in načelih porazdelitve bremen in solidarnosti ter usmerjeno v izboljšanje učinkovitosti 

pri preprečevanju nezakonitega priseljevanja, predvsem kar zadeva zunanje meje z visoko 

stopnjo tveganja.
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11. Potrjuje, da bi se morale dejavnosti FRONTEX še naprej opirati na postopen pristop, s 

katerim bi se izkoristile prednosti doseženega napredka in odpravile ugotovljene 

pomanjkljivosti.

12. Pozdravlja namero Komisije, da preuči, kako bi se razširil mandat FRONTEX in s tem 

povečale možnosti za operativno sodelovanje s tretjimi državami ter izvedli projekte tehnične 

pomoči, in da preuči, ali bi bile ustrezne tudi druge oblike sodelovanja.

13. Pozdravlja izid ocenjevanja, ki je bilo izvedeno v skladu s členom 33 Uredbe (ES) št. 

2007/2004, in morebiten naknaden predlog Komisije o spremembi (in konsolidaciji) uredbe o 

FRONTEX.

B. O prihodnjih izzivih pri upravljanju zunanjih meja EU (vstop/izstop, regionalni akcijski 

načrt za promet, elektronski sistem za odobritev potovanj)

14. Se zaveda, da je treba neprestano razvijati in krepiti odziv držav članic na obstoječe in nove 

grožnje tako, da se uporablja dostopna tehnologija, ki je dopolnilni in bistveni element za 

boljše upravljanje zunanjih meaj in boj proti nezakonitemu priseljevanju, ob upoštevanju 

odnosov med državami članicami, odgovornimi za določene dele zunanjih meja EU in meja s 

sosednjimi državami, ki niso v EU, ter zagotavljanju, da bo Evropa ostala dostopna svetu in 

privlačna za obiskovalce.

15. Poudarja, da je potreben nov sistem, ki bo v celoti skladen s pravom Skupnosti, načeli o 

varovanju podatkov, človekovimi pravicami, mednarodno zaščito in sorazmernostjo in ki bo 

odraz stroškovno učinkovitega pristopa in dodane vrednosti tehnologije.
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16. Poziva Komisijo, naj spodbudi in podpre oblikovanje pilotnih projektov, da bi se ocenili 

tehnična in praktična izvedljivost ter interoperabilnost sistemov, ki so predstavljeni v 

sporočilu o pripravi naslednjih ukrepov pri upravljanju meja v EU, in da bi se s tem v celoti 

izkoristil potencial obstoječih pobud; cilj je uporaba teh sistemov na vseh vrstah meja in 

uporaba vseh prevoznih sredstev. Taki pilotni projekti bi morali zagotoviti predvsem čim 

večjo interoperabilnost in upoštevati mednarodne tehnične standarde.

17. Poziva Komisijo, da po potrebi na začetku leta 2010 predstavi predloge in vse potrebne ocene 

vpliva za sistem vstopa/izstopa in sistem za registrirane potnike, namenjenega državljanom 

tretjih držav, ki bo na osnovi ocen izkušenj in najboljših praks v državah članicah uporaben na 

vseh oblikah meja in s katerim se bo upoštevala potrebo po sinergijah in interoperabilnosti z 

ostalimi operativnimi sistemi EU (npr. SIS II, VIS).

18. Pozdravlja namero Komisije, da z vidika nadaljnjega razvoja strategije Unije za integrirano 

upravljanje meja začne izvajati študijo za analizo izvedljivosti in dodane vrednosti 

elektronskega sistema za odobritev potovanj (ESTA) z upoštevanjem razvoja in izkušenj, 

pridobljenih iz primerljivih sistemov tretjih držav; poziva Komisijo, naj s ciljem naknadnih 

zakonodajnih predlogov, če bi bili potrebni, Svetu v prvi polovici 2009 predstavi rezultate 

študije.

19. Se na osnovi poročil Komisije in prejšnjih razprav v Svetu zaveda, da potrebujemo okvirno 

informacijsko strategijo za vse evropske informacijske sisteme na področju pravosodja in 

notranjih zadev, ki bi jo morali sprejeti do konca leta 2009, da bi se zagotovil usklajen pristop 

ter povečala učinkovitost in uspešnost informacijskih razvojnih dosežkov.

20. Poziva Komisijo, naj na podlagi presoje vpliva, ki vsebuje vsebinsko analizo alternativnih 

možnosti s finančnega, operativnega in organizacijskega vidika, predloži potrebne 

zakonodajne predloge, da bi se doseglo dolgoročno operativno upravljanje SIS II, VIS in 

EURODAC, lahko pa tudi drugih obsežnih informacijskih sistemov na področju pravosodja in 

notranjih zadev.



9873/08 tgv/BAI/ac 7
PRILOGA DG H I SL

C. O evropskem sistemu nadzorovanja meja (EUROSUR)

21. Pozdravlja napredek, dosežen pri razvoju evropske mreže patrulj na podlagi študij MEDSEA 

in BORTEC, ki ju je izvedel FRONTEX.

22. Pozdravlja namero Komisije, da leta 2008 začne z državami članicami pripravljati smernice 

za naloge nacionalnih centrov za usklajevanje in agencije FRONTEX ter sodelovanje med 

njimi.

23. Spodbuja Komisijo, da nemudoma začne izvajati študijo o ključnih elementih koncepta 

EUROSUR, da bi se zanesljivo analizirale ideja o skupni uporabi orodij nadzora in satelitov 

in finančne posledice, ki bi jih imela uvedba takega sistema; Komisija naj na osnovi ocene, ki 

bi jo izvedel FRONTEX, oceni infrastrukturo nadzorovanja meja v izbranih tretjih državah.

24. Poziva Komisijo, naj da prednost pripravi Sedmega okvirnega programa za raziskave in 

razvoj (temi varnost in vesolje), namenjenega izboljšanju učinkovitosti in uporabe orodij 

nadzorovanja.

25. Zahteva, da FRONTEX v okviru svojega mandata sodeluje pri razvoju koncepta EUROSUR 

ter nadaljuje z izvajanjem študij iz poročila Komisije o preučitvi oblikovanja Evropskega 

sistema nadzorovanja meja.

26. Zahteva, da Komisija Svetu v prvi polovici leta 2009 poroča o napredku pri razvoju 

EUROSUR, doseženem na temelju pripravljalnega dela, ki bi ga države članice dosegle v 

tesnem sodelovanju s FRONTEX; poroča naj tudi o študiji, ki bi jo Komisija pričela v zvezi s 

ključnimi elementi koncepta EUROSUR.

__________________


