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ĀRĒJO ROBEŽU PĀRVALDĪBA

Robežu pārvaldība ir piedzīvojusi ievērojamu attīstību, kad tika radīti tādi instrumenti un
tādas aģentūras kā Šengenas informācijas sistēma, Vīzu informācijas sistēma un Eiropas
Robežu un krasta apsardzes aģentūra. Izaicinājumi, kas saistīti ar jauktu migrācijas plūsmu
pieaugumu, kuras virzās uz ES, kā arī lielākām bažām par drošību, ir izraisījuši jaunu
aktivitātes periodu ar pāreju uz tiešāku funkcionālo atbalstu un robežu pārvaldības politikas
eiropeizēšanu.

JURIDISKAIS PAMATS

LESD 67. un 77. pants.

MĒRĶI

Vienotai teritorijai bez pārbaudēm uz iekšējām robežām – Šengenas zonai – nepieciešama
kopīga ārējo robežu pārvaldības politika. Tādēļ Eiropas Savienība ir paredzējusi noteikt kopējus
standartus attiecībā uz kontroli pie ārējām robežām un pakāpeniski izveidot šo robežu integrētas
pārvaldības sistēmu.

SASNIEGUMI

Pirmais pasākums virzībā uz ārējo robežu kopējas pārvaldības politiku tika veikts 1985. gada
14. jūnijā, kad piecas no Eiropas Ekonomiskās Savienības tobrīd desmit dalībvalstīm parakstīja
Šengenas līgumu, ko pēc pieciem gadiem papildināja Konvencija par Šengenas līguma
īstenošanu. Ar Šengenas acquis (ar šādu apzīmējumu pazīst šos līgumus un noteikumus) radītajā
telpā bez robežām jeb Šengenas zonā pašlaik ir ietvertas 26 Eiropas valstis (sīkākas ziņas par
Šengenas zonu sk. 2.1.3.).
A. Šengenas ārējo robežu acquis
Noteikumi, kas šobrīd veido Šengenas ārējo robežu acquis, kura pamatā ir sākotnējais acquis,
kas ar Amsterdamas līgumu iekļauts ES tiesību sistēmā, ir ietverti ļoti dažādos pasākumos. Tos
var iedalīt aptuveni piecās kategorijās.
Pirmkārt, ārējo robežu pārvaldības centrālais pīlārs ir Šengenas Robežu kodekss, kurā izklāstīti
noteikumi par ārējās robežas šķērsošanu un nosacījumi, kas reglamentē pārbaužu ieviešanu uz
laiku uz iekšējām robežām. Otrkārt, tā kā ne visām dalībvalstīm ir ārējās robežas, kas būtu
jākontrolē, un robežšķērsošanas plūsmas tās neskar vienādā mērā, ES izmanto savus līdzekļus,
lai censtos kompensēt dažas to dalībvalstu izmaksas, kurām ir ES ārējās robežas. Laika posmā
no 2007. līdz 2013. gadam finanšu sloga dalīšanas mehānisms bija Ārējo robežu fonds. Laika
posmā no 2014. līdz 2020. gadam tā vietā stājās Iekšējās drošības fonds – robežas un vīzas. Trešā
pasākumu kategorija attiecas uz centralizētas datubāzes izveidi migrācijas un robežu pārvaldības
nolūkam: Šengenas informācijas sistēma (SIS), Vīzu informācijas sistēma (VIS) un Eurodac –
Eiropas pirkstu nospiedumu datubāze patvēruma meklētāju identificēšanai un nodrošināšanai,

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_2.1.3.pdf


Informācijas lapas par Eiropas Savienību - 2017 2

ka tiek pienācīgi īstenota Dublinas regula (sīkāk par Eurodac un Dublinas regulu sk. 5.12.2.).
Ceturtkārt, ir pasākumu kopums (pazīstams kā “veicinātāju pakete”[1]), ar kuru paredzēts novērst
un sodīt neatļautu ierašanos, pārvietošanos un uzturēšanos. Visbeidzot, pastāv pasākumi, kas
vērsti uz operatīvo sadarbību robežu pārvaldībā; šīs sadarbības stūrakmens ir Eiropas Robežu
un krasta apsardzes aģentūra (bijusī Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas
Savienības dalībvalstu ārējām robežām (Frontex) ar paplašinātu uzdevumu loku).
1. Šengenas informācijas sistēma (SIS)
Pašlaik Šengenas informācijas sistēma savā otrajā paaudzē nodrošina informācijas pārvaldības
infrastruktūru, kas palīdz robežkontrolē un ar to saistītos policijas drošības uzdevumos, kā
arī tiesu iestāžu sadarbībā. Valstis, kas piedalās, ievada sistēmā “brīdinājumus” par personām,
kuras atrodas meklēšanā, vai pazudušām personām, pazaudētu vai nozagtu īpašumu un
iebraukšanas aizliegumiem, iekļaujot tos datubāzē, kurai var tiešā veidā piekļūt visi policisti
un citas likumsargājošo iestāžu amatpersonas un iestādes, kam datubāzē esošā informācija
ir nepieciešama darba veikšanai. Ja ir nepieciešama papildu informācija par brīdinājumiem
Šengenas informācijas sistēmā, ar šo informāciju apmainās, izmantojot visās Šengenas līguma
valstīs izvietoto Sirene (akronīms nozīmē “papildu informācijas pieprasījums pie ierašanās
valstī” – Supplementary Information Request at the National Entry) biroju nacionālo tīklu.
Šie biroji koordinē reaģēšanu uz brīdinājumiem SIS sistēmā un nodrošina atbilstīgas darbības
veikšanu, piemēram, ja tiek aizturēta meklēta persona, ja persona, kurai ir atteikta ieceļošana
Šengenas zonā, mēģina tajā atkārtoti ieceļot, ja konfiscē nozagtu automašīnu vai personu
apliecinošu dokumentu. Otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmas (SIS II) ieviešana ar
jaunām funkciju iespējām un īpašībām, tādām kā biometrijas dati un brīdinājumu sistēmu
savstarpēja savienošana, ievērojami aizkavējās sakarā ar sistēmas sarežģītību.. To sākotnēji
plānoja iedarbināt 2007. gadā, bet tā visbeidzot sāka darboties 2013. gada 9. aprīlī. To – kopā
ar VIS un Eurodac datubāzēm – pārvalda aģentūra lielapjoma IT sistēmu operatīvai pārvaldībai
brīvības, drošības un tiesiskuma jomā eu-LISA.
2. Vīzu informācijas sistēma (VIS)
VIS mērķis ir uzlabot kopējās vīzu politikas īstenošanu, konsulāro dienestu sadarbību un vīzu
centrālo iestāžu savstarpējo konsultēšanos. VIS ir pieslēgta visiem Šengenas valstu konsulātiem,
kuros izsniedz vīzas, un visiem ārējo robežu šķērsošanas punktiem. Šajos robežpunktos VIS
ļauj robežsargiem pārbaudīt, vai persona, kas uzrāda biometrisko vīzu, ir tā pati persona, kura
to pieprasīja. To veic, salīdzinot pirkstu nospiedumus gan ar vīzai pievienotajiem biometrijas
datiem, gan pirkstu nospiedumiem visā VIS datubāzē. Sistēmā tiek iestrādāti augsti drošības
līmeņi, lai nodrošinātu, ka tā vienmēr paliek izturīga un pieejama un ka dati ir pieejami
tikai autorizētām personām autorizētiem nolūkiem. Tiesībaizsardzības iestādēm un Eiropolam
ir piekļuve sistēmai, lai tie varētu atklāt un izmeklēt teroristu uzbrukumus un citus smagus
noziegumus. VIS 2011. gada oktobrī sāka darbību visos Šengenas valstu vīzas izdevējos
konsulātos Ziemeļāfrikā un tagad izvērš darbību visā pasaulē.
3. Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (bijusī Frontex aģentūra ar paplašinātu
uzdevumu loku)
Vēlāk pašreizējā aģentūra Frontex tika paplašināta, lai tā kļūtu par Eiropas Robežu un krasta
apsardzes (EBCG) aģentūru saskaņā ar Eiropas Robežu un krasta apsardzes regulu[2]. EBCG
galvenais uzdevums ir palīdzēt nodrošināt integrētu robežu pārvaldību pie ārējām robežām. Tās

[1]Sk. Padomes Direktīvu 2002/90/EK un Padomes Pamatlēmumu 2002/946/TI.
[2]Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 14. septembra Regula (ES) 2016/1624 par Eiropas Robežu un krasta
apsardzi un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/399, un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulu (EK) Nr. 863/2007, Padomes Regulu (EK) Nr. 2007/2004 un Padomes Lēmumu 2005/267/EK.
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uzdevums ir arī nodrošināt efektīvu migrācijas plūsmu pārvaldību un nodrošināt augstu drošības
līmeni ES. Vienlaikus tā palīdz aizsargāt pārvietošanās brīvību Eiropas Savienības iekšienē un
pilnībā ievēro pamattiesības. To veido Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra un par
robežu pārvaldību atbildīgās valstu iestādes. Tās darbību galvenais mērķis ir izstrādāt robežu
pārvaldības darbības stratēģiju un koordinēt visu dalībvalstu atbalstu. Tās galvenā mītne atrodas
Varšavā.
B. Norises ES ārējo robežu pārvaldībā
Kopš Frontex izveidošanas ir veikti vairāki praktiski pasākumi virzībā uz integrētāku
ārējo robežu pārvaldību: daži būtiski tehniskās infrastruktūras jauninājumi, virkne kopīgu
robežpārvaldības operāciju un ātrās reaģēšanas spēju attīstīšana (sākumā to veica ātrās robežu
intervences komandas, RABIT, un kopš 2011. gada – arī Eiropas Robežsargu vienības).
Izmaiņas kļuva straujākas, kad pēdējos gados ļoti daudzi cilvēki zaudēja dzīvību Vidusjūrā,
kam pievienojās bēgļu un migrantu milzīgais pieplūdums. Kopīgās operācijas “Triton” – to
sāka 2014. gada beigās un ievērojami pastiprināja 2015. gadā – primārais uzdevums ir patrulēt
jūras robežu starp Lībiju un Itāliju, un tajā apvieno personālu un tehnisko aprīkojumu no
daudzām dalībvalstīm, lai sniegtu Itālijai operatīvo atbalstu uz vietas. Grieķijā 2015. gada
decembrī tika ievērojami pastiprināta pastāvošā kopīgā operācija “Poseidon”, lai tā kļūtu
par ātras intervences operāciju, tai atvēlot vairāk personāla un tehniskā aprīkojuma ārējo
robežu pārvaldības izaicinājumu risināšanai. Līdzīgā veidā EBCG kopā ar citām attiecīgām ES
aģentūrām ir bijusi nozīmīga loma citā aspektā, reaģējot uz izaicinājumiem, ar ko saskaras dažas
dalībvalstis: veidojot “karstos punktus (hotspot)” un izvēršot tā dēvētās migrācijas pārvaldības
atbalsta vienības. Šajās vienībās tiek apvienots Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (sk. 5.12.2.),
Eiropols (sk. 5.12.7.) un EBCG – partnerībā ar valstu iestādēm un citām aģentūrām –,
lai identificētu, pārbaudītu un reģistrētu migrantus, viņiem iekļūstot ES, kā arī organizētu
atgriešanās operācijas tiem, kuriem nav tiesību palikt. EBCG ir vadošā aģentūra ES Reģionālajās
darba grupās, kam galvenā mītne ir Katānijā attiecībā uz “karstajiem punktiem” Itālijā un
Pirejā – attiecībā uz “karstajiem punktiem” Grieķijā. Gan jūras operācijas, gan tiešais atbalsts
dalībvalstīm “karstajos punktos” ir konkrēta Eiropas reakcija uz humanitāro krīzi un robežu
pārvaldības izaicinājumu.
Nemitīgais bēgļu un migrantu pieplūdums un pieaugošie terorisma draudi ved pie tālākas robežu
pārvaldības eiropeizēšanas. Konkrēti, lai pievērstos tādai parādībai kā tā sauktie “ārvalstu
kaujinieki”, nesen tika pieņemts priekšlikums ar mērķtiecīgu Šengenas Robežu kodeksa
grozīšanu ieviest uz sauszemes, jūras un gaisa satiksmes robežas obligātas pārbaudes attiecībā
uz ES pilsoņiem, kas ieceļo Šengenas zonā vai izceļo no tās. Saskaņā ar šīm izmaiņām pilsoņu
dati tiktu sistemātiski salīdzināti ar SIS datubāzi un – Interpola – Zagto un pazaudēto ceļošanas
dokumentu datubāzi.
Vēl viens nozīmīgs pavērsiens robežu politikā uzmanības centrā liek “Viedo robežu” paketi,
ar kuru paredzēts modernizēt robežu pārvaldību, automatizējot robežpārbaudes un uzlabojot
ieceļošanas un izceļošanas informāciju. Komisija 2011. gada oktobrī nāca klajā ar paziņojumu
par viedrobežām (Smart Borders), kam 2013. gada februārī sekoja likumdošanas priekšlikums.
Pakete sastāv no diviem komponentiem: no Ieceļošanas/izceļošanas sistēmas (EES), kas ļauj
datubāzē reģistrēt ieceļošanas laiku un vietu un atļautās īslaicīgās uzturēšanās ilgumu, un
no Reģistrēto ceļotāju programmas (RCP) robežkontroles vienkāršošanai un automatizēšanai
noteiktām ceļotāju kategorijām, piemēram, personām, kas dodas darījumu braucienos. Tā kā
bija šaubas par Komisijas sākotnējiem izmaksu aprēķiniem attiecībā uz viedrobežu paketi, zem
jautājuma zīmes tika liktas sistēmas tehniskās īstenošanas iespējas un tika paustas bažas par
plānotajiem ieguvumiem, Komisija nolēma uzdot veikt vēl vienu tehnisko pētījumu, kas tika
pabeigts 2014. gada oktobrī. Tam 2015. gadā sekoja virkne praktisku un darbības testu eu-

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_5.12.2.pdf
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LISA pārraudzībā. Komisija 2016. gada aprīlī iesniedza jaunu priekšlikumu, šoreiz tikai par
Ieceļošanas/izceļošanas sistēmu EES.
Lai gan jaunajai EES ir paredzēts tas pats centrālais mērķis paātrināt, atvieglot un pastiprināt
robežkontroles procedūras ceļotājiem no trešām valstīm, tajā tomēr ir atsevišķas nozīmīgas
izmaiņas salīdzinājumā ar 2013. gada priekšlikumu. Pirmkārt, tajā ir samazināts vācamo un
uzglabājamo datu daudzums (piemēram, pirkstu nospiedumi) un ierosināts būtiski samazināt
izmaksas no sākotnēji paredzētā EUR 1,1 miljarda līdz EUR 408 miljoniem. Komisijas
priekšlikumā ir paredzēta arī sadarbspēja starp Vīzu informācijas sistēmu (sk. iepriekš) un
EES, kā arī tiesībaizsardzības iestādēm būtu piekļuve pie zināmiem nosacījumiem. Jaunais
priekšlikums patlaban tiek izskatīts Parlamentā un Padomē.
Turklāt 2016. gada novembrī Komisija iepazīstināja ar tiesību akta priekšlikumu par Eiropas
Ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas (ETIAS) izveidošanu. Tādas sistēmas radīšana, kam
ir tādi paši mērķi kā labi zināmajai ASV sistēmai “ESTA”, nodrošinātu papildu kontroles kārtu
attiecībā uz ceļotājiem, kuriem nav vajadzīga vīza. ETIAS noteiktu visiem no vīzas prasības
atbrīvotajiem trešo valstu valstspiederīgajiem atbilstību ieceļošanai Šengenas zonā un to, vai
šāds ceļojums rada drošības vai migrācijas risku. Informācija par ceļotājiem tiktu apkopota
pirms viņu brauciena.

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

Eiropas Parlamenta reakcija uz ārējo robežu pārvaldības politikas izstrādāšanu nebija
viennozīmīga. Parlaments plašā mērā atbalstīja EBCG, kā arī pārējo attiecīgo Savienības
aģentūru uzlaboto organizatorisko lomu, bieži aicinot tālāk pilnveidot šo aģentūru lomu, jo ES
nākas tikt galā ar migrācijas krīzi Vidusjūras reģionā. Savā 2016. gada 12. aprīļa rezolūcijā par
situāciju Vidusjūras reģionā un nepieciešamību pēc holistiskas ES pieejas migrācijai Parlaments
atzina Frontex lomu dzīvību glābšanā Vidusjūrā. Turklāt attiecībā uz “karsto punktu” pieeju
Parlaments atgādināja, ka tā prasa, lai EBCG, EASO, Eiropols un Eurojust sniegtu operatīvu
palīdzību dalībvalstīm, un norādīja, ka aģentūrām vajadzīgi nepieciešamie resursi, kas tām ļautu
pildīt savus uzdevumus.
Parlaments plašā mērā labvēlīgi raugās uz EBCG attīstību, tomēr tā nostāja attiecībā
uz viedrobežām nav tik apņēmīga. Pēc Komisijas 2013. gada priekšlikuma Parlaments
izteica bažas attiecībā uz milzīgo tehnoloģijas koncentrēšanu un personu datu masveidīgu
apstrādi, kas priekšlikumā tika paredzēta ārējām robežām. Turklāt sagaidāmās viedrobežu
tehnoloģijas izmaksas, kam pievienojas šaubas par tās sniegtajām priekšrocībām, radīja iemeslu
Parlamentam saglabāt bažas. Faktiski Parlaments savā 2013. gada 12. septembra rezolūcijā
par otro ziņojumu par ES iekšējās drošības stratēģijas īstenošanu apliecināja, ka “jaunas IT
sistēmas izveide migrācijas plūsmu pārvaldības un robežkontroles jomā, piemēram, iniciatīvas
“Smart Borders”, būtu rūpīgi jāanalizē, jo īpaši apsverot tās nepieciešamību un samērīgumu”.
Parlaments to nesen aktualizēja ar Komisijai un Padomei 2015. gada septembrī uzdotu
jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski, vaicājot, kāda ir to nostāju attiecībā uz tiesībsargājošo
iestāžu piekļuvi sistēmai un to viedoklis par to, kādā mērā uz jautājumu attiecas Eiropas
Savienības Tiesas 2014. gada aprīļa spriedums par Direktīvu par datu saglabāšanu (sk. 5.12.8.).
Atliek gaidīt, kāda būs Parlamenta atbilde uz pārskatīto priekšlikumu.
Kristiina Milt
06/2017
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