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УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪНШНИТЕ ГРАНИЦИ

Политиката за управление на границите претърпя значителни промени със създаването
на инструменти и агенции като Шенгенската информационна система, Визовата
информационна система и Европейската агенция за гранична и брегова охрана.
Предизвикателствата, свързани с увеличаването на смесените миграционни потоци в
ЕС, както и повишената загриженост във връзка със сигурността поставиха началото
на нов период на дейност, като беше извършен преход към по-пряка оперативна помощ
и засилване на европейското измерение на политиката за управление на границите.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Членове 67 и 77 от ДФEС.

ЦЕЛИ

Единното пространство без вътрешни гранични проверки — Шенгенското пространство,
изисква обща политика по отношение на управлението на външните граници. С оглед
на това Съюзът се стреми да установи общи стандарти по отношение на контрола по
външните си граници и постепенно да въведе интегрирана система за управление на тези
граници.

РЕЗУЛТАТИ

Първата стъпка към общо управление на външните граници беше направена на 14 юни
1985 г., когато пет от тогава десетте държави — членки на Европейската икономическа
общност, подписаха Шенгенското споразумение, което пет години по-късно беше
допълнено от Шенгенската конвенция. Шенгенското пространство — пространството
без граници, създадено от достиженията на правото от Шенген (както са известни в
своята съвкупност споразуменията и разпоредбите), понастоящем обхваща 26 европейски
държави (за повече подробности относно Шенгенското пространство, вж. 2.1.3).
А. Достиженията на правото от Шенген в областта на външните граници
Разпоредбите, съдържащи се в днешните достижения на правото от Шенген в областта
на външните граници, които надграждат върху първоначалните достижения на правото,
включени в правния ред на ЕС с Договора от Амстердам, са отразени в широк спектър от
мерки, които най-общо спадат към пет категории.
На първо място, основният стълб на управлението на външните граници е Кодексът
на шенгенските граници, с който се определят правилата за преминаване на външните
граници и условията, които уреждат временното възобновяване на граничния контрол
по вътрешните граници. На второ място, тъй като не всички държави членки имат
външни граници, които да контролират и не са еднакво засегнати от потоците на
трансграничния трафик, ЕС използва своите средства, за да се опита да компенсира
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някои от разходите на държавите членки, разположени по външните граници. За периода
2007—2013 г. този механизъм за споделяне на финансовата тежест действаше под
формата на Фонда за външните граници. За периода 2014—2020 г. той беше заменен с
фонд „Вътрешна сигурност“: Граници и визи. Третата категория от мерки се отнася до
създаването на централизирани бази данни за целите на управлението на миграцията
и границите: Шенгенската информационна система (ШИС), Визовата информационна
система (ВИС) и „Евродак“, европейската база данни за дактилоскопични отпечатъци за
идентифициране на лица, търсещи убежище, и за гарантиране на правилното прилагане
на Регламента от Дъблин (за повече подробности относно „Евродак“ и Регламента
от Дъблин, вж. 5.12.2). На четвърто място, съществува набор от мерки (известни
като Пакета за подпомагащите лица[1]), който е разработен с цел да се предотвратява
и наказва неразрешено влизане, преминаване и пребиваване. И, накрая, съществуват
мерки, насочени към оперативно сътрудничество при управлението на границите, които
са организирани около Европейската агенция за гранична и брегова охрана (бившата
Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници
на държавите — членки на Европейския съюз, Frontex, с разширен обхват на задачите).
1. Шенгенската информационна система (ШИС)
Шенгенската информационна система, която вече е от второ поколение, осигурява
инфраструктурата за управление на информация в подкрепа на граничния контрол и
свързаните с него задачи в областта на сигурността при полицейското и съдебното
сътрудничество. Участващите държави захранват базата данни със сигнали относно
издирвани или изчезнали лица, загубено или откраднато имущество и забрани за влизане.
До тази база данни имат пряк достъп всички полицейски служители и длъжностни
лица и органи в областта на правоприлагането, които се нуждаят от информацията в
нея, за да извършват своята работа. Когато е необходима допълнителна информация
относно сигнали в Шенгенската информационна система, тази информация се обменя
чрез националната мрежа от бюра Sirene (Искане за допълнителна информация от
националните звена) , създадени във всички държави от Шенген. Бюрата координират
отговорите на сигнали в ШИС и осигуряват предприемането на целесъобразни действия,
например ако е задържано издирвано лице, ако лице, на което е отказано влизане в
Шенгенското пространство, прави опит за повторно влизане, или ако е конфискуван
откраднат автомобил или документ за самоличност. Въвеждането на второто поколение
Шенгенска информационна система (SIS ІІ), с нови функционални възможности и
елементи като биометрични данни и взаимосвързване на сигнали, беше значително
забавено поради техническата сложност на системата. Първоначално тя трябваше да
заработи през 2007 г., но в крайна сметка започна да функционира на 9 април 2013 г.
Заедно с базите данни на ВИС и Евродак, тя се управлява от Агенцията за оперативното
управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода,
сигурност и правосъдие — eu-LISA.
2. Визовата информационна система (ВИС)
Целта на ВИС е да се подобрят прилагането на общата визова политика, сътрудничеството
по консулски въпроси и консултациите между централните органи за издаване на
визи. ВИС е свързана с всички издаващи визи консулства на държавите от Шенген и
с всички техни външни гранично-пропускателни пунктове. На посочените гранично-
пропускателни пунктове ВИС предоставя възможност на граничната охрана да провери
дали лицето, разполагащо с биометрична виза, действително е лицето, което е

[1]Вж. Директива 2002/90/ЕО на Съвета и Рамково решение 2002/946/ПВР на Съвета
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кандидатствало за нея. Това се извършва чрез сравняване на пръстовите отпечатъци
с биометричните данни, приложени към визата, и с цялата база данни на ВИС. В системата
са вградени високи нива на сигурност, за да се гарантира, че тя остава устойчива и е на
разположение по всяко време, както и че данните са достъпни само за упълномощени лица
и за целите, за които е издадено разрешение. Правоприлагащите органи и Европол имат
достъп до системата за целите на установяване и разследване на терористични действия
и други тежки престъпления. ВИС започна да функционира във всички издаващи визи
консулства на държави от Шенген в Северна Африка през октомври 2011 г., а сега вече
е разгърната в целия свят.
3. Европейската агенция за гранична и брегова охрана (бившата агенция Frontex с
разширен обхват на задачите)
Бившата агенция Frontex беше разширена, за да се превърне в Европейската агенция
за гранична и брегова охрана съгласно Регламента за европейската гранична и брегова
охрана[2]. Ролята на новата агенция е да спомага за осигуряването на интегрирано
управление на границите по външните граници. Нейни задачи са също така да гарантира
ефективното управление на миграционните потоци и да осигури високо равнище на
сигурност за ЕС. Същевременно тя спомага и за запазването на свободното движение в
рамките на ЕС и напълно зачита основните права. Тя се състои от Европейската агенция
за гранична и брегова охрана и от националните органи, отговарящи за управлението
на границите. Дейността ѝ е съсредоточена главно върху създаването на оперативна
стратегия за управление на границите и върху координирането на помощта, идваща от
всички държави членки. Нейното седалище е във Варшава.
Б. Промени в управлението на външните граници на ЕС
След създаването на Frontex бяха предприети няколко практически стъпки за
по-интегрирано управление на външните граници: някои значителни подобрения
в техническата инфраструктура, редица съвместни операции за управление на границите,
както и разработване на капацитет за бързо реагиране (първоначално чрез екипи за бърза
гранична намеса (RABIT), а от 2011 г. насам и чрез европейски екипи за гранична охрана).
Процесът на промени се ускори с оглед на многобройните смъртни случаи в Средиземно
море през последните години в съчетание с огромния приток на бежанци и мигранти.
Съвместната операция „Тритон“ , която започна в края на 2014 г. и впоследствие се
разрасна през 2015 г., има за цел извършването на патрулиране по морските граници,
най-вече между Либия и Италия, и обединява персонал и оборудване от редица държави
членки, за да се предостави на Италия оперативна подкрепа на предни линии. В Гърция
текущата операция „Посейдон“ беше значително разширена през декември 2015 г., за да
се превърне в операция за бърза намеса, като са разположени по-многоброен персонал и
повече техническо оборудване с цел справяне с предизвикателствата пред управлението
на външните граници. По подобен начин Европейската агенция за гранична и брегова
охрана, заедно с други имащи отношение към въпроса агенции на ЕС, изигра важна роля
в друго измерение на реакцията спрямо предизвикателствата, пред които са изправени
някои държави членки: създаването на „горещи точки“ (hotspots) и разгръщането на
т.нар. „екипи за подкрепа на управлението на миграцията“. Посочените екипи обединяват
Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (вж. 5.12.2), Европол
(вж. 5.12.7) и Европейската агенция за гранична и брегова охрана — в партньорство

[2]Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за европейската
гранична и брегова охрана, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета и
за отмяна на Регламент (EО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 2007/2004
на Съвета и Решение 2005/267/ЕО на Съвета

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_5.12.2.pdf
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с националните органи и други агенции — с цел да се идентифицират, проверяват и
регистрират мигрантите при влизането им в ЕС, както и да се организират операции за
връщане на лица, които нямат право да останат на територията на Съюза. Европейската
агенция за гранична и брегова охрана е водещата агенция в рамките на Регионалните
работни групи на Европейския съюз, като централата за „горещите точки“ в Италия е
в Катания, а за тези в Гърция — в Пирея. Както морските операции, така и пряката
подкрепа за държавите членки в „горещите точки“ са осезаема европейска реакция на
проблема, който представлява едновременно хуманитарна криза и предизвикателство за
управлението на границите.
Както продължаващият приток на бежанци и мигранти, така и повишената терористична
заплаха водят до засилване на европейското измерение на управлението на границите.
По-специално, с цел справяне с явлението „чуждестранни бойци“ наскоро беше прието
предложението за въвеждане на задължителен контрол спрямо гражданите на ЕС, които
влизат в Шенгенското пространство или го напускат по суша, вода или въздух, чрез
целенасочено изменение на Кодекса на шенгенските граници . Съгласно това изменение
гражданите ще бъдат систематично контролирани въз основа на базата данни на ШИС ІІ
и на базата данни на Интерпол относно откраднати или изчезнали документи за пътуване.
Другата ключова тенденция в политиката по отношение на границите се основава на
пакета „Интелигентни граници“, чието предназначение е да модернизира управлението
на границите чрез автоматични гранични проверки и чрез увеличаване на информацията
за влизане и излизане. През октомври 2011 г. Комисията представи съобщение по
темата „Интелигентни граници“, във връзка с което впоследствие внесе законодателно
предложение през февруари 2013 г. Пакетът включва два елемента: Система за влизане/
излизане (EES) — база данни, в която да се регистрират моментът и мястото на влизане
и продължителността на разрешените краткосрочни пребивавания, както и Програмата
за регистрирани пътници (RTP) с цел опростяване и автоматизиране на граничния
контрол за определени категории пътници, като например предприемачи. С оглед на
съмненията във връзка с първоначалната оценка на Комисията относно цената на пакета
„Интелигентни граници“, въпросите относно техническата осъществимост на системата
и опасенията относно очакваните ползи, Комисията реши да възложи допълнително
техническо проучване, което беше завършено през октомври 2014 г. Впоследствие през
2015 г. бяха извършени редица практически и оперативни тестове под егидата на eu-LISA.
През април 2016 г. Комисията представи ново предложение, този път само за система за
влизане/излизане.
Макар новата EES да следва същата основна цел за ускоряване, улесняване и укрепване
на процедурите за граничен контрол за пътниците от трети държави, все пак тя съдържа
някои значителни промени в сравнение с предложението от 2013 г. На първо място,
тя намалява обема на данните (например пръстови отпечатъци), които следва да се
събират и съхраняват, и предлага значително намаляване на разходите от първоначално
1,1 милиарда евро на 408 милиона евро. Освен това съгласно предложението на
Комисията ще е налице оперативна съвместимост между визовата информационна
система (вж. по-горе) и EES, а правоприлагащите органи ще имат достъп при определени
условия. Понастоящем новото предложение се разглежда от Парламента и от Съвета.
В допълнение през ноември 2016 г. Комисията представи законодателно предложение за
създаване на система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS).
Създаването на система, чиито цели са подобни на целите на добре познатата електронна
система на САЩ за разрешение за пътуване (ESTA), ще предостави допълнително
равнище на контрол по отношение на пътниците, които са освободени от изискването
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за притежаване на виза. ETIAS ще определя допустимостта на всички граждани на
трети държави, които са освободени от изискването за притежаване на виза, да пътуват
в Шенгенското пространство и дали подобно пътуване представлява риск, свързан със
сигурността или миграцията. Информацията относно пътниците ще се събира преди
тяхното пътуване.

РОЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Европейският парламент реагира нееднозначно на тенденциите в политиката за
управление на външните граници. Той подкрепи в голяма степен засилената
организационна роля на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, както и
на другите имащи отношение към въпроса агенции на Съюза, като често призоваваше
тяхната роля да бъде засилена още повече с оглед на факта, че ЕС се опитва да се справи
с миграционната криза в Средиземноморието. В своята резолюция от 12 април 2016 г.
относно положението в Средиземно море и необходимостта от всеобхватен подход на
ЕС към миграцията Парламентът призна ролята на Frontex при спасяването на човешки
животи в Средиземноморието. Освен това, по отношение на подхода на „горещите точки“
той припомни, че това изисква Европейската агенция за гранична и брегова охрана,
Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO), Европол и Евроюст
да оказват оперативна помощ на държавите членки, и посочи, че агенциите се нуждаят от
необходимите ресурси, които да им позволят да изпълняват възложените им задачи.
Макар мнението на Парламента за развитието на Европейската агенция за гранична
и брегова охрана да е като цяло положително, неговата позиция по отношение на
интелигентните граници е далеч по-предпазлива. След предложението на Комисията
от 2013 г. той изрази опасения относно широкомащабното въвеждане на технологии
и масовата обработка на лични данни, които се предлагат за външните граници.
Освен това очакваната цена на технологията „Интелигентни граници“, съчетана със
съмненията относно ползите от нея, породиха загриженост в редица насоки от страна
на Парламента. В резолюцията си от 12 септември 2013 г. относно втория годишен
доклад относно изпълнението на стратегията за вътрешна сигурност на ЕС Парламентът
изтъкна, че развитието на „нови системи за информационни технологии в областта на
миграцията и управлението на границите, като например инициативите за „интелигентни
граници“, следва да бъде анализирано внимателно, особено в контекста на принципите
на необходимост и пропорционалност“. По-късно Парламентът предприе последващи
действия, като изпрати въпрос с искане за устен отговор до Комисията и до Съвета
през септември 2015 г. с искане те да представят позицията си относно достъпа на
правоприлагащите органи до посочената система, както и своите становища във връзка с
относимостта на решението на Съда от април 2014 г. относно Директивата за запазване на
данни (вж. 5.12.8). Предстои да видим как Парламентът ще реагира на преразгледаните
предложения.
Kristiina Milt
06/2017

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_5.12.8.pdf
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