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IŠORĖS SIENŲ VALDYMAS

Sienų valdymo politika labai pasikeitė: sukurta priemonių ir įkurta agentūrų, kaip antai
Šengeno informacinė sistema, Vizų informacinė sistema ir Europos sienų ir pakrančių
apsaugos agentūra. Uždaviniai, susiję su padidėjusiu mišriu migracijos į ES srautu, taip pat
su paaštrėjusiomis saugumo problemomis, paskatino naują veiklos etapą ir daugiau dėmesio
pradėta skirti tiesioginei operatyvinei paramai ir Europos masto sienų valdymo politikai.

TEISINIS PAGRINDAS

SESV 67 ir 77 straipsniai.

TIKSLAI

Šengeno erdvei – bendrai teritorijai, kurioje nevykdomas patikrinimas prie vidaus sienų, reikia
bendros išorės sienų valdymo politikos. Todėl Sąjunga siekia nustatyti bendruosius savo išorės
sienų kontrolės standartus ir laipsniškai įdiegti integruotą tų sienų valdymo sistemą.

LAIMĖJIMAI

Pirmasis žingsnis siekiant bendros išorės sienų valdymo politikos žengtas 1985 m. birželio
14 d., kai penkios iš tuo metu buvusių dešimties Europos ekonominės bendrijos valstybių
narių pasirašė Šengeno susitarimą, kurį po penkerių metų papildė Konvencija dėl Šengeno
susitarimo įgyvendinimo. Šengeno erdvę, Šengeno acquis (jo susitarimai ir taisyklės visiems
žinomos) sukurtą teritoriją be sienų šiuo metu sudaro 26 Europos šalys (daugiau informacijos
apie Šengeno erdvę pateikiama faktų suvestinėje 2.1.3).
A. Šengeno išorės sienų acquis
Remiantis dabartiniame Šengeno išorės sienų acquis, pagrįstame pradiniu acquis, kuris
Amsterdamo sutartimi įtrauktas į ES teisės sistemą, nustatytomis taisyklėmis parengta įvairių
priemonių, kurias galima apytikriai suskirstyti į penkias kategorijas.
Visų pirma, pagrindinis išorės sienų valdymo ramstis yra Šengeno sienų kodeksas, kuriame
nustatytos išorės sienų kirtimo taisyklės ir sąlygos, reglamentuojančios laikiną vidaus sienų
kontrolės atnaujinimą. Antra, kadangi ne visos valstybės narės turi išorės sienas, kurias reikia
kontroliuoti, ir kadangi ne visas jas vienodai veikia eismo per sieną srautai, ES naudoja savo
lėšas siekdama kompensuoti kai kurias išorės sienas turinčių valstybių narių išlaidas. 2007–2013
m. laikotarpiu kaip šios finansinės naštos pasidalijimo mechanizmas buvo sukurtas Išorės sienų
fondas. 2014–2020 m. laikotarpiu jį pakeitė išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonė.
Trečiosios kategorijos priemonės susijusios su migracijos ir sienų valdymo klausimams spręsti
skirtų centralizuotų duomenų bazių kūrimu. Tai – Šengeno informacinė sistema (SIS), Vizų
informacinė sistema (VIS) ir sistema EURODAC, Europos pirštų atspaudų duomenų bazė,
skirta prieglobsčio prašytojų tapatybei nustatyti ir Dublino reglamento tinkamam įgyvendinimui
užtikrinti (daugiau informacijos apie EURODAC ir Dublino reglamentą pateikiama faktų

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_2.1.3.pdf
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suvestinėje 5.12.2). Ketvirta, yra sukurtas priemonių rinkinys (žinomas kaip Padėjėjų
rinkinys[1]), kad būtų galima užkirsti kelią neteisėtam atvykimui, tranzitui ar buvimui šalyje,
ir kad už tai būtų baudžiama. Galiausiai yra numatyta operatyviam bendradarbiavimui sienų
valdymo klausimais skirtų priemonių, kurios sutelktos Europos sienų ir pakrančių apsaugos
agentūroje (buvusi Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių
narių išorės sienų valdymo agentūra (FRONTEX), kuriai pavestos papildomos užduotys).
1. Šengeno informacinė sistema (SIS)
Šiuo metu antrosios kartos Šengeno informacinė sistema naudojama kaip informacijos valdymo
infrastruktūra tam, kad būtų remiama sienų kontrolė ir susijusios policijos saugumo užduotys
bei teisminis bendradarbiavimas. Dalyvaujančios valstybės perspėjimus apie ieškomus arba
dingusius asmenis, dingusią arba pavogtą nuosavybę ir draudimą atvykti skelbia duomenų
bazėje, kuria tiesiogiai gali naudotis visi policijos pareigūnai ir teisėsaugos pareigūnai bei
institucijos, kuriems reikia duomenų bazėje esančios informacijos tam, kad galėtų atlikti savo
darbą. Prireikus papildomos informacijos apie perspėjimus Šengeno informacinėje sistemoje, ja
keičiamasi nacionaliniuose tinklo SIRENE (papildomos informacijos prašymas nacionaliniams
perspėjimams) biuruose, įsteigtuose visose Šengeno erdvės valstybėse. Šie biurai koordinuoja
atsakus į SIS perspėjimus ir užtikrina, kad būtų imamasi tinkamų veiksmų, pavyzdžiui,
sulaikius ieškomą asmenį, į Šengeno erdvę neįleistam asmeniui bandant pakartotinai atvykti
arba konfiskavus pavogtą automobilį ar tapatybės dokumentą. Dėl sistemos sudėtingumo
antros kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II), kurioje yra naujų funkcijų ir ypatybių,
pavyzdžiui, biometrinių duomenų įvedimo ir perspėjimų susiejimo funkcijos, įdiegimas gerokai
vėlavo. Iš pradžių planuota ją pradėti naudoti 2007 m., tačiau sistema pradėjo veikti tik 2013 m.
balandžio 9 d. Ją kartu su VIS ir EURODAC duomenų bazėmis valdo Europos didelės apimties
IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra „euLISA“.
2. Vizų informacinė sistema (VIS)
VIS tikslas – pagerinti bendros vizų politikos įgyvendinimą, konsulinį bendradarbiavimą
ir konsultavimąsi tarp centrinių vizas išduodančių institucijų. VIS sujungta su visais vizas
išduodančiais Šengeno erdvės valstybių konsulatais ir visais tų valstybių išorės sienos perėjimo
punktais. Šiuose pasienio punktuose naudodamiesi VIS pasieniečiai gali patikrinti, ar asmuo,
turintis vizą su biometriniais duomenimis, tikrai yra tas asmuo, kuris pateikė prašymą jai
gauti. Tai atliekama vykdant dvigubą pirštų atspaudų patikrą: tikrinami ir prie vizos pridedami
biometriniai duomenys, ir atliekama paieška visoje VIS duomenų bazėje. Sistemoje įdiegtos
aukšto lygio saugumo priemonės siekiant užtikrinti, kad ji išliktų nepažeidžiama, būtų visada
prieinama ir kad duomenis galėtų gauti tik leidimą turintys asmenys ir tik teisėtais tikslais.
Teisėsaugos institucijos ir Europolas turi prieigą prie sistemos teroristinių išpuolių ir kitų sunkių
nusikaltimų nustatymo ir tyrimo tikslais. VIS pradėjo veikti 2011 m. spalio mėn. visuose
Šengeno erdvės valstybių vizas išduodančiuose konsulatuose Šiaurės Afrikoje, o dabar ji įdiegta
visame pasaulyje.
3. Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (buvusi FRONTEX agentūra, kuriai
pavestos papildomos užduotys)
Buvusi agentūra FRONTEX buvo išplėsta ir pagal Europos sienų ir pakrančių apsaugos
reglamentą[2] tapo Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra. Europos sienų ir pakrančių
apsaugos pajėgų pagrindinė užduotis – padėti prie išorės sienų užtikrinti integruotą sienų

[1]Žr. Tarybos direktyvą 2002/90/EB ir Tarybos pamatinį sprendimą 2002/946/TVR.
[2]2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2016/1624 dėl Europos sienų ir
pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2016/399
ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 863/2007, Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 2007/2004 ir Tarybos sprendimas 2005/267/EB.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_5.12.2.pdf
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valdymą. Jų užduotys taip pat yra užtikrinti veiksmingą migracijos srautų valdymą ir aukšto
lygio saugumą ES. Kartu jos padeda užtikrinti, kad ES būtų garantuotas laisvas judėjimas ir
visapusiškai gerbiamos pagrindinės teisės. Jas sudaro Europos sienų ir pakrančių apsaugos
agentūra ir už sienų valdymą atsakingos nacionalinės institucijos. Pagrindinė šių pajėgų veiklos
kryptis – parengti sienų valdymo veiklos strategiją ir koordinuoti visų valstybių narių teikiamą
pagalbą. Agentūros centrinė būstinė yra Varšuvoje.
B. ES išorės sienų valdymo pokyčiai
Įkūrus FRONTEX, imtasi kai kurių praktinių veiksmų siekiant labiau integruoto išorės sienų
valdymo: atlikti tam tikri esminiai techninės infrastruktūros atnaujinimai; įvykdyta daugybė
bendrų sienų valdymo operacijų; atlikta greitojo reagavimo pajėgumų plėtra (pirmiausia
pasitelkiant skubios pasienio pagalbos būrius (RABIT), o nuo 2011 m. – ir Europos sienos
apsaugos būrius). Pokyčiai paspartėjo dėl to, kad pastaraisiais metais Viduržemio jūroje žuvo
daug žmonių ir dėl didžiulio pabėgėlių ir migrantų antplūdžio. 2014 m. pabaigoje pradėta
vykdyti ir 2015 m. labai išplėsta bendra operacija „Triton“ (jai patikėta užduotis saugoti jūrų
sieną, pirmiausiai tarp Libijos ir Italijos), kurioje dalyvauja daugelio valstybių narių darbuotojai
ir naudojama bendra įranga siekiant Italijai suteikti tiesioginę operatyvinę paramą. Graikijoje
2015 m. gruodžio mėn. labai išplėsta esama bendra operacija „Poseidon“ – ją siekiama
paversti skubios pagalbos operacija skiriant daugiau personalo ir techninės įrangos, kad būtų
galima susidoroti su išorės sienų valdymo problemomis. Europos sienų ir pakrančių apsaugos
pajėgos kartu su kitomis susijusiomis ES agentūromis taip pat atliko svarbų vaidmenį ir kitu
aspektu, reaguodamos į problemas, su kuriomis susiduria kai kurios valstybės narės: jos sukūrė
priėmimo centrus – migrantų antplūdžio valdymo centrus – ir dislokavo migracijos valdymo
rėmimo grupes. Šios grupės vienija Europos prieglobsčio paramos biurą (žr. 5.12.2), Europolą
(žr. 5.12.7) ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgas, kurie kartu su nacionalinėmis
valdžios institucijomis ir kitomis agentūromis nustato migrantų tapatybę, juos tikrina ir
registruoja prieš jiems patenkant į ES, taip pat organizuoja tų asmenų, kurie neturi teisės pasilikti
ES, grąžinimo operacijas. Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos – ES regioninėms
specialiosios paskirties grupėms vadovaujanti agentūra, turinti būstines Katanijoje (atsakinga
už Italijos migrantų antplūdžio valdymo centrus) ir Pirėjuje (už Graikijos). Ir operacijos jūroje,
ir tiesioginė parama valstybėms narėms migrantų antplūdžio valdymo centruose yra realus
Europos atsakas ir į humanitarinę krizę, ir į sienų valdymo problemas.
Ne tik nenutrūkstantis pabėgėlių ir migrantų antplūdis, bet ir padidėjęs terorizmo pavojus lemia
tolesnį Europos masto sienų valdymą. Ypač siekiant kovoti su užsienio kovotojų reiškiniu
neseniai priimtas pasiūlymas atliekant tikslinį Šengeno sienų kodekso pakeitimą nustatyti
privalomas ES piliečių, atvykstančių į Šengeno erdvę arba iš jos išvykstančių per sausumos, jūrų
arba oro sienas, patikras. Priėmus šį pakeitimą piliečių duomenys būtų sistemingai tikrinami
naudojantis SIS II duomenų baze ir Interpolo pavogtų ir pamestų kelionės dokumentų duomenų
baze.
Kita labai svarbi sienų politikos naujovė yra Pažangiai valdomų sienų dokumentų rinkinys,
parengtas siekiant modernizuoti sienų valdymą automatizuojant patikrinimus kertant sieną ir
intensyviau keičiantis informacija apie atvykimą ir išvykimą. 2011 m. spalio mėn. Komisija
pateikė komunikatą dėl pažangaus sienų valdymo, kurį papildė 2013 m. vasario mėn. pateiktas
pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto. Rinkinį sudaro dvi dalys: atvykimo ir
išvykimo sistema (AIS), kurią naudojant duomenų bazėje registruojami atvykimo laikas, vieta
ir leidžiamo trumpalaikio buvimo trukmė, ir Registruotų keliautojų programa (RKP), pagal
kurią tam tikrų kategorijų keliautojams, pavyzdžiui, verslininkams, taikomas supaprastintas ir
automatizuotas patikrinimas kertant sieną. Iškilus abejonių dėl pirminių Komisijos pažangiai
valdomų sienų dokumentų rinkinio sąnaudų, klausimų dėl techninių galimybių įdiegti sistemą

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_5.12.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_5.12.7.pdf
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ir nuogąstavimų dėl numatomos naudos, Komisija nusprendė atlikti išsamesnį techninį tyrimą,
kuris buvo baigtas 2014 m. spalio mėn. 2015 m. atlikta nemažai „euLISA“ prižiūrimų praktinių
ir operacinių bandymų. 2016 m. balandžio mėn. Komisija pateikė naują pasiūlymą, šįkart tik
dėl AIS.
Nors naująja AIS siekiama tų pačių pagrindinių tikslų – pagreitinti, palengvinti ir pagerinti
trečiųjų šalių piliečių pasienio kontrolės procedūras, vis dėlto esama esminių pokyčių, palyginti
su 2013 m. pateiktu pasiūlymu. Visų pirma, sumažinamas rinktinų ir saugotinų duomenų
(pvz., pirštų atspaudų) kiekis ir siūloma smarkiai sumažinti išlaidas nuo pirminiame pasiūlyme
minėtos 1,1 mlrd. EUR iki 408 mln. EUR sumos. Be to, Komisijos pasiūlyme numatyta Vizų
informacinės sistemos (žr. pirmiau pateikiamą tekstą) ir AIS sąveika, o teisėsaugos institucijos
tam tikromis sąlygomis turėtų prieigą prie šių sistemų. Šiuo metu naująjį pasiūlymą svarsto
Parlamentas ir Taryba.
Be to, 2016 m. lapkričio mėn. Komisija pateikė pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo
akto dėl Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemos (ETIAS) sukūrimo. Sukūrus
sistemą, turinčią panašius tikslus kaip ir gerai žinoma JAV elektroninio kelionės leidimo
sistema (angl. ESTA), būtų nustatytas papildomas trečiųjų šalių piliečių, kuriems netaikomas
reikalavimas turėti vizą, kontrolės lygmuo. Naudojantis ETIAS būtų nustatoma, ar visi trečiųjų
šalių piliečiai, kuriems netaikomas vizos reikalavimas, atitinka reikalavimus keliauti į Šengeno
erdvę ir ar dėl tokios kelionės gali kilti saugumo arba migracijos rizika. Informacija apie
keliautojus būtų renkama prieš jų kelionę.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Europos Parlamentas yra išreiškęs įvairių nuomonių apie išorės sienų valdymo politikos
plėtojimą. Parlamentas iš esmės pritarė atnaujintoms organizacinėms Europos sienų ir pakrančių
apsaugos pajėgų, taip pat kitų susijusių Sąjungos agentūrų funkcijoms, dažnai ragindamas
dar labiau išplėsti jų vaidmenį ES sprendžiant su migracijos krize Viduržemio jūros regione
susijusias problemas. Savo 2016 m. balandžio 12 d. rezoliucijoje dėl padėties Viduržemio jūros
regione ir poreikio nustatyti holistinį ES požiūrį į migraciją Parlamentas pripažino FRONTEX
vaidmenį gelbstint ir išsaugant gyvybes Viduržemio jūroje. Be to, atsižvelgiant į migrantų
antplūdžio valdymo požiūrį, jis priminė, kad tuo tikslu reikia, jog Europos sienų ir pakrančių
apsaugos pajėgos, Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO), Europolas ir Eurojustas teiktų
operacinę pagalbą valstybėms narėms ir pažymėjo, kad agentūroms reikalingi ištekliai, kad jos
galėtų vykdyti joms paskirtas užduotis.
Nors Parlamento požiūris į Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų plėtrą iš esmės yra
teigiamas, jo pozicija dėl pažangiai valdomų sienų – kur kas atsargesnė. Komisijai 2013 m.
pateikus pasiūlymą Parlamentas išreiškė abejonių dėl plataus masto technologijų sistemų
kūrimo ir masinio asmens duomenų tvarkymo, kuris numatytas išorės sienų valdymo reikmėms.
Be to, numatytos pažangiai valdomų sienų technologijų sąnaudos kartu su dvejonėmis dėl
naudos Parlamentui kelia didelį susirūpinimą. Iš tiesų, savo 2013 m. rugsėjo 12 d. rezoliucijoje
dėl antrosios ES vidaus saugumo strategijos įgyvendinimo ataskaitos Parlamentas tvirtina,
kad „reikėtų atidžiai išnagrinėti galimybes plėtoti naujas migracijos ir sienų valdymo srities
IT sistemas, pvz., pažangiai valdomų sienų iniciatyvas, ypač atsižvelgiant į būtinumo ir
proporcingumo principus“. Kiek vėliau, 2015 m. rugsėjo mėn., šia tema pateiktas klausimas
Komisijai ir Tarybai, į kurį atsakoma žodžiu. Jame klausiama, kokia yra Komisijos ir Tarybos
pozicija dėl teisėsaugos institucijų galimybės naudotis minėta sistema ir kokia yra jų nuomonė
dėl 2014 m. balandžio mėn. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimo dėl Duomenų
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saugojimo direktyvos svarbos (žr. 5.12.8). Kol kas neaišku, koks bus Parlamento atsakas į
persvarstytus pasiūlymus.
Kristiina Milt
06/2017

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