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Frontex aģentūru izveidoja 2004. gadā, un tā sāka darboties 2005. gadā. 

Saskaņā ar Hāgas programmā noteikto Komisija 2008. gada 13. februārī pieņēma Paziņojumu 
par FRONTEX aģentūras novērtējumu un turpmāko attīstību (COM(2008) 67 galīgā 
redakcija) (turpmāk "paziņojums").  

Šā ietekmes novērtējuma pamatā ir 2008. gada paziņojumā ietvertais ietekmes novērtējums, 
ārējais novērtējums, ko Frontex valde ir pasūtījusi saskaņā ar Frontex regulas 33. pantu, 
sekojošie Valdes ieteikumi un Eiropadomes secinājumi.  

1. PROBLĒMAS IZKLĀSTS 
Kaut arī Frontex darbība, nodrošinot dalībvalstīm sadarbības satvaru īpašu problēmsituāciju 
gadījumā, ir bijusi ļoti lietderīga, operatīvā sadarbība vēl aizvien ir neefektīva un 
nepietiekama, jo īpaši to var teikt par operatīvo solidaritāti. Neskaidru vai nepietiekamu 
juridisko noteikumu dēļ Frontex neizmanto savu potenciālu pilnā mērā.  

Ir jārisina konkrēti iezīmētas problēmas saistībā ar īpašām situācijām, kurās Frontex nav 
spējusi rīkoties atbilstoši iestāžu cerībām vai tiesiskais regulējums izrādījies nepiemērots.  

Tehniskais aprīkojums, ko nodrošina dalībvalstis, ir nepietiekams 

Kaut arī dalībvalstis ir reģistrējušas CRATE ievērojamu daudzumu aprīkojuma, pieejama ir 
tikai ļoti neliela daļa no šā aprīkojuma.  

Otrkārt, lielākā daļa izmantoto kuģu nāk no uzņēmējas dalībvalsts un nevis no citām 
dalībvalstīm.  

Treškārt, prognozes (neņemot vērā budžeta ierobežojumus) par turpmāk nepieciešamo 
aprīkojumu liecina, ka aprīkojuma pašreizējā pieejamība būs nepietiekama. 

Cilvēkresursi, ko kopīgiem pasākumiem nodrošina dalībvalstis, ir nepietiekami; nav vienotu 
standartu 

Nav skaidrs, kādas ir Aģentūras kompetences attiecībā uz "Frontex Apvienoto atbalsta 
vienību" (FJST) organizēšanu, jo pašreizējais juridiskais pamats par to klusē.  

Otra problēma – katram atsevišķam pasākumam Aģentūrai ad hoc ir jāpieprasa dalībvalstīm, 
lai tās norīkotu robežsargus.  

Neefektīva kopīgo pasākumu koordinācija un kontrole 

Pašreizējā regulā nav ietverti noteikumi par to, kā Frontex pasākumi būtu jāsagatavo, jāvada 
un jānovērtē.  

Neefektīva un nepietiekama sadarbība ar trešām valstīm 

Aģentūrai nav iespēju proaktīvi palīdzēt trešām valstīm, pamatojoties uz darba vienošanos.  

Personas datu vākšana, glabāšana un apstrāde  

Novērtējumā tika atzīmēts, ka Aģentūras veikto riska analīzi ievērojami bagātinātu iespēja 
vākt un apstrādāt dažu veidu personas datus, tas ļautu Aģentūrai sniegt labāku operatīvo 
atbalstu dalībvalstīm.  
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Izraidīšana 

Šajā jomā pirmais mērķis ir juridiskā pamata pielāgošana realitātei: juridiskajā pamatā ir 
minēta tikai Frontex "palīdzība" dalībvalstīm, taču Aģentūra jau faktiski ir uzņēmusies 
"koordinatora" lomu. 

Dalībvalstis ir apliecinājušas, ka tām šajā jomā ir vajadzīga lielāka palīdzība.  

Netiek izmantotas Aģentūras ekspertu zināšanas, lai novērtētu dalībvalstu sniegumu robežu 
pārvaldības jomā 

Pirmkārt, Aģentūras veiktā riska analīze vēl aizvien nav pietiekama, lai izvērtētu dalībvalstu 
robežu pārvaldības sistēmu spēju reaģēt uz draudiem.  

Otrkārt, Frontex nav pilnvaru vērtēt trūkumus ES tiesību aktu un pamattiesību piemērošanā 
un reaģēt uz šādiem trūkumiem.  

Subsidiaritāte un proporcionalitāte 
Visos risinājumu variantos ir ievēroti šādi principi un ierobežojumi, ko paredz pašreizējais 
juridiskais pamats, un tie ir saskanīgi ar subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem: 

• robežu pārvaldība ir ES un tās dalībvalstu kopēja kompetence; dalībvalstis ir atbildīgas par 
savas daļas kontroli pie Šengenas teritorijas ārējās robeža; 

• Frontex nevar veikt pasākumus dalībvalsts teritorijā vai pie tās robežas bez dalībvalsts 
piekrišanas; 

• visiem robežsargiem, kas darbojas citā dalībvalstī, ir jāievēro šīs dalībvalsts iestāžu 
norādījumi; 

• visus lēmumus par ieceļošanas aizliegumu personai pieņem tikai tās dalībvalsts robežsargi, 
kuras teritorijā šī persona mēģina ieceļot; lēmumus par personas izraidīšanu var pieņemt 
tikai dalībvalsts iestāde; Frontex nevar būt vienīgais reģistrētais īpašnieks ("karoga valsts") 
tādam aprīkojumam kā kuģi vai lidaparāti, un tas nevar arī nodrošināt šādam aprīkojumam 
komandu, izmantojot savus darbiniekus. 

2. MĒRĶI 

Vispārīgie mērķi (skatīt 1. pantu Regulā (EK) Nr. 2007/2004) 

Īpašie mērķi (skatīt 2. pantu Regulā (EK) Nr. 2007/2004) 

Darbības mērķi 

• nodrošināt tehniskā aprīkojuma pieejamību kopīgiem pasākumiem  

• nodrošināt kvalificētu robežsargu pieejamību kopīgiem pasākumiem  

• nodrošināt kopīgo pasākumu efektīvu koordinēšanu, īstenošanu un novērtēšanu 

• nodrošināt Frontex un trešo valstu efektīvu sadarbību robežu pārvaldības jomā 

• uzlabot Frontex veikto riska analīzi, dodot iespēju piekļūt jauniem datu avotiem 

• uzlabot kopīgo izraidīšanas pasākumu efektivitāti 

• uzlabot dalībvalstu snieguma vērtēšanu robežu pārvaldības jomā 
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3. RISINĀJUMU VARIANTU APRAKSTS UN IETEKMES ANALĪZE 
Katrs no turpmāk minētajiem "pamatelementiem" atbilst vienam darbības mērķim; attiecībā 
uz katru pamatelementu ir izvērtēti divi vai vairāki alternatīvi risinājumu varianti. 

3.1. Pārskatīt spēkā esošos noteikumus par tehniskā aprīkojuma izmantošanu 
kopīgos pasākumos, tostarp mehānismus dalībvalstu ieguldījumam šāda 
aprīkojuma nodrošināšanā 

1. risinājuma variants. Tehniskā aprīkojuma rezerve, kurā dalībvalstīm ir obligāti jādod savs 
ieguldījums.  

2. risinājuma variants. Aprīkojumu iegādājas vai nomā Frontex.  

3. risinājuma variants. 1. un 2. risinājuma varianta kombinācija. 

Vai paredzamās izmaksas ir (vai būs) daļa no FRONTEX budžeta un cik lielas tās ir? 

Izstrādāt scenāriju par izmaksu ietekmi uz Frontex budžetu ir gandrīz neiespējami, jo daudzos 
aspektos ir liela nenoteiktība; tāpat ir jāņem vērā, ka administratīvu un operatīvu iemeslu dēļ 
palielinājums aprīkojuma pieejamībā būs jāveic pakāpeniski. Kā hipotētisku scenāriju tomēr 
varētu pieņemt, ka papildu 3 patruļas kuģu un 3 lidaparātu nodošana dalībvalsts rīcībā varētu 
ietekmēt Frontex gada budžetu par aptuveni 6 miljoniem euro.  

Kāda ir varbūtējā ietekme uz pamattiesībām? 

Aprīkojuma pieejamības palielinājums neietekmē pamattiesības. 

Risinājuma variantu salīdzinājums 

Ieteicamais risinājums ir 3. risinājuma variants. Tas paredz obligātu mehānismu dalībvalstu 
ieguldījumam, ar kuru tiek garantēta aprīkojuma minimālā skaita pieejamība katru gadu. Tas 
jāapvieno ar iespēju, ka Frontex var pirkt vai nomāt savu aprīkojumu.  

3.2. Mehānismi, ar kuriem uzlabo robežsargu pieejamību kopīgajos pasākumos  
1. risinājuma variants. Dalībai kopīgajos pasākumos un eksperimentālajos projektos 
izveidot "Frontex apvienotās atbalsta vienības" (FJST) kā cilvēkresursu rezervi, ko izmantos 
Aģentūra un ko veidos ar mehānismu, kas paredz dalībvalstu pienākumu nosūtīt amatpersonas 
vienību vajadzībām.  

2. risinājuma variants. Pazemināt slieksni RABIT vienību izmantošanai. Pašreizējās RABIT 
vienības tādējādi varētu izmantot kopīgo pasākumu nostiprināšanai.  

3. risinājuma variants. Paredzēt pakāpenisku robežsargu rezerves izveidošanu, kas ietvertu 
robežsargus, kas ir daļēji pastāvīgi norīkoti no dalībvalstīm uz Frontex uz sešiem mēnešiem.  

Vai paredzamās izmaksas ir (vai būs) daļa no FRONTEX budžeta un cik lielas tās ir? 

Pirmajiem diviem risinājumu variantiem vienības izmaksas neatšķirtos no pašreizējām.  

Attiecībā uz trešo risinājuma variantu jāņem vērā, ka 2009. gadā pabalsts uz Frontex 
norīkotam valsts ekspertam bija 4127 euro mēnesī. No dalībvalstīm pieaicinātās amatpersonas 
izmantošana kopīgā pasākuma laikā vidēji izmaksā 180 euro dienā (+/- 3960 euro mēnesī). 
Šie skaitļi norāda, ka atšķirība ir minimāla. 

Kāda ir varbūtējā ietekme uz pamattiesībām? 

Robežsargu pieejamības palielinājums pats par sevi neietekmē pamattiesības. Tomēr varētu 
pieaugt risks, ka ES struktūra un tās darbinieki atrodas situācijās, kurās iespējami 
cilvēktiesību pārkāpumi.  
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Risinājuma variantu salīdzinājums 

Otrajam risinājuma variantam ir negatīva ietekme – ES zaudētu ārkārtas reaģēšanas 
mehānismu. Tādēļ no šā risinājuma varianta ir jāatsakās. 

1. un 3. risinājuma variants ir jāapvieno: cilvēkresursu rezerves izveidošana no pieaicinātajām 
amatpersonām, ko dalībvalstis norīko atsevišķiem pasākumiem, kā arī pieaicināto 
amatpersonu nodarbināšana valsts ekspertu statusā Aģentūrā īsos laikposmos.  

3.3. Pārskatīt Aģentūras lomu pasākumu sagatavošanā, koordinēšanā un īstenošanā, 
tostarp saistībā ar uzdevumu sadali starp Aģentūru un dalībvalstīm 

1. risinājuma variants. Frontex tiek piešķirta vienīgā vadītāja loma kopīgo pasākumu 
īstenošanā, darbības plāna noteikšanā, kā arī ekskluzīvas tiesības ierosināt uzsākt pasākumus. 

2. risinājuma variants. Kopīgo pasākumu īstenošanā Frontex tiek piešķirta līdzvadītāja loma 
kopā ar uzņēmēju valsti. Frontex ir atbildīga par darbības plāna izstrādāšanu, taču tas 
jāsaskaņo ar dalībvalsti.  

Vai paredzamās izmaksas ir (vai būs) daļa no FRONTEX budžeta un cik lielas tās ir? 

Ar šīm izmaiņām precizē un mazina atšķirības Aģentūras un dalībvalstu kompetento iestāžu 
praksē. Darba kārtības uzlabošana nerada papildu izmaksas. 

Kāda ir varbūtējā ietekme uz pamattiesībām? 

Pieaugs risks, ka ES struktūra un tās darbinieki saskaras ar situācijām, kurās iespējami 
cilvēktiesību pārkāpumi, jo Aģentūra vairāk nekā pašreiz iesaistīsies konkrētos pasākumos un 
tai iespējami būs līdzvadītāja loma pasākumos.  

1. risinājuma variants nozīmētu, ka par tiesisko pienākumu ievērot pamattiesības Aģentūra 
būtu atbildīgā lielākā mērā salīdzinājumā ar pašreizējo situāciju, kurā šis tiesiskais pienākums 
galvenokārt gulstas uz valstu iestādēm, kas īsteno Kopienas tiesības.  

Iepriekš aprakstītā ietekme būtu mazināta ar 2. risinājuma variantu, pieņemot, ka pastāv 
skaidrs tiesiskais regulējums attiecībā uz robežsargiem, kas daļēji pastāvīgi norīkoti uz 
Frontex. 

Risinājumu salīdzinājums 

Vēlamais risinājuma variants ir piešķirt Aģentūrai līdzvadītāja lomu, skaidri definējot 
darbības un atbildības jomas. Šis risinājuma variants paredz sīki izstrādātus noteikumus 
attiecībā uz darbības plānu un pasākumu novērtēšanu, tostarp arī ziņošanu par incidentiem. 

3.4. Paplašināt Aģentūras pilnvaras sadarbībai ar trešām valstīm robežu pārvaldībā 
1. risinājuma variants. Atļaut Frontex īstenot tehniskās palīdzības projektus trešās valstīs, 
izmantojot savu budžetu vai ES ārējās finanšu programmas.  

2. risinājuma variants. Atļaut Frontex nosūtīt sadarbības koordinatorus uz trešām valstīm.  

3. risinājuma variants. Piešķirt Frontex pilnvaras veikt robežkontroles misijas pie trešo 
valstu robežām.  
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Vai šis risinājums ietekmē ārpussavienības valstis/partnerus?  

Visi risinājumu varianti ietekmē attiecības ar trešām valstīm. Vispozitīvāk varētu raksturot 
ietekmi, ko rada ES paaugstinātās spējas reaģēt uz palīdzības lūgumiem no šīm trešām 
valstīm; plašākā kontekstā tas veicinātu sadarbības nostiprināšanu starp ES un trešām valstīm 
migrācijas jautājumos.  

Vai paredzamās izmaksas ir (vai būs) daļa no FRONTEX budžeta un cik lielas tās ir? 

Tā kā projekti tiks īstenoti tikai prioritārās valstīs, var pieņemt, ka Frontex īstenos 1 līdz 
2 projektus gadā ar budžetu līdz diviem miljoniem euro katram projektam. Paredzams, ka 
secīgi varētu nosūtīt līdz 5 sadarbības koordinatoriem, kas nozīmētu nelielu ietekmi uz 
izmaksām. Ar trešo risinājuma variantu saistītās izmaksas būtu nozīmīgas: salīdzinājumam 
var minēt izmaksas par EUBAM misiju laikā no 2005. līdz 2009. gadam, kas bija aptuveni 
44 miljoni euro.  

Kāda ir varbūtējā ietekme uz pamattiesībām? 

Trešām valstīm nevajadzētu piedāvāt tehnisko palīdzību pasākumos, kuru rezultātā varētu 
notikt cilvēktiesību pārkāpumi.  

Attiecībā uz otro risinājuma variantu īpaši jāpievērš uzmanība tam, lai, vācot datus par 
migrācijas plūsmām, novērstu iedalījumu pēc etniskās piederības.  

Trešā risinājuma varianta tiesiskais regulējums daļēji ir noteikts attiecīgajās trešās valstīs; 
šiem pasākumiem jānotiek ar tādu regulējumu, kas paredz pamattiesību pilnīgu ievērošanu. 

Risinājuma variantu salīdzinājums 

Vēlamais risinājums nepārprotami ir īstenot tehniskās palīdzības projektus un nosūtīt uz 
trešām valstīm savus sadarbības koordinatorus.  

Robežkontroles misiju pārņemšana attiecībā uz robežām starp trešām valstīm būtiski 
ietekmētu izmaksas un radītu bažas saistībā ar pamattiesībām. Tādēļ no šī risinājuma varianta 
ir jāatsakās. 

3.5. Pilnvarot Aģentūru vākt un apstrādāt personas datus 
1. risinājuma variants. Atļaut Aģentūrai apstrādāt, uzglabāt, vākt un nosūtīt (tostarp uz 
trešām valstīm) visus personas datus, kas iegūti Frontex kopīgo pasākumu laikā, un izmantot 
šos datus riska analīzes un darbības koordinēšanas nolūkiem.  

2. risinājuma variants. Atļaut Aģentūrai vākt, apstrādāt un uzglabāt personas datus, lai 
veiktu riska analīzi un dotu ieguldījumu ES ārējo robežu drošībā. 

Vai paredzamās izmaksas ir (vai būs) daļa no Frontex budžeta un cik lielas tās ir? 

Abos variantos izmaksas nav vērtējamas kā nozīmīgas.  

Kāda ir varbūtējā ietekme uz pamattiesībām? 

Lai mazinātu potenciāli būtisku ietekmi, būtu vajadzīgs stingrs datu aizsardzības režīms.  

Risinājumu salīdzinājums 

2. risinājuma variants ir samērīgs un tam ir skaidra pozitīva ietekme uz darbības mērķi. 
1. risinājuma varianta ietekme ir tikai nedaudz lielāka nekā 2. risinājuma variantam, taču 
pastāv nozīmīgas bažas par tā samērīgumu un nepieciešamību. Tāpēc iespējams tikai 2. 
risinājuma variants. 
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3.6. Pārskatīt Aģentūras pilnvaras attiecībā uz izraidīšanas pasākumiem  
1. risinājuma variants. iesaistīt Frontex koordinējošās lomas pārņemšanā kopā ar vadošo 
dalībvalsti.  

2. risinājuma variants. Frontex pārņem no vadošās dalībvalsts atbildību par visu kopīgo 
izraidīšanas pasākumu un lielāko daļu ar to saistīto organizatorisko uzdevumu.  

Vai paredzamās izmaksas ir (vai būs) daļa no Frontex budžeta un cik lielas tās ir? 

Šīs izmaksas jau ir iekļautas Frontex budžetā. Nav iespējams prognozēt pasākumu skaita 
pieaugumu, kas izrietētu no Frontex lomas nostiprināšanas, jo priekšnosacījumi paliks 
iepriekšējie. 

Kāda ir varbūtējā ietekme uz pamattiesībām? 

Šādas ietekmes nav, ja tiek ievēroti Aģentūrai piešķirto pilnvaru ierobežojumi, kā aprakstīts 
iepriekš.  

Risinājumu salīdzinājums 

Otrais risinājuma variants ietver dažus pozitīvus ietekmes elementus, kuriem tomēr ir vairāk 
teorētiska nozīme, ja ņem vērā būtisko negatīvo ietekmi. Vēlamais risinājums acīmredzami ir 
piešķirt Aģentūrai koordinējošu lomu, bet nepārdalīt atbildību un galveno slogu no vadošās 
dalībvalsts Aģentūrai. 

3.7. Pilnvarot Aģentūru izvērtēt dalībvalstu sniegumu robežu pārvaldības jomā 
1. risinājuma variants. Pilnvarot Frontex veikt pārbaudes dalībvalstīs, novērtēt dalībvalstu 
spēju rīkoties, ja pie ārējām robežām rodas draudi un saspringta situācija, jo īpaši izvērtējot 
valstu struktūras, aprīkojumu un resursus. 

2. risinājuma variants. Piešķirt Frontex skaidri noteiktu lomu saistībā ar to, vai dalībvalstis, 
veicot kopīgos pasākumus, ievēro EK tiesības, tādējādi dodot Frontex novērošanas un 
ziņošanas uzdevumus šajā aspektā. 

Vai paredzamās izmaksas ir (vai būs) daļa no FRONTEX budžeta un cik lielas tās ir? 

Pirmais risinājuma variants būtu saistīts ar personāla izmaksām, otrais risinājuma variants 
izmaksas būtiski neietekmētu. 

Kāda ir varbūtējā ietekme uz pamattiesībām? 

Tiešas ietekmes nav, attiecībā uz otro risinājuma variantu jāatzīmē, ka dalībvalstu pienākums 
ievērot EK tiesības ir absolūts.  

Risinājumu salīdzinājums 

Otrā risinājuma varianta negatīvā ietekme acīmredzami padara nebūtisku pozitīvo ietekmi, 
savukārt pirmajam risinājuma variantam, pieņemot, ka tiek precīzi definēts konkrēts mērķis, ir 
ievērojama pozitīva ietekme uz Frontex pamatmērķiem, t.i., pasākumu koordinēšanu un riska 
analīzes veikšanu.  

4. VĒLAMĀ RISINĀJUMA KOPSAVILKUMS 

Tādējādi vēlamais risinājums ir jaunu noteikumu iekļaušana Frontex regulā, saskaņā ar 
kuriem: 

(1) tiek pārskatīts mehānisms, saskaņā ar kuru dalībvalstīm obligāti jāpiedalās ieguldījuma 
nodrošināšanā, un Frontex pakāpeniski iegādājas/nomā savu aprīkojumu; mehānisma 
pamatā būs turpmākās vajadzību un izmaksu analīzes; 
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(2) tiek pārskatīts mehānisms, kas paredz dalībvalstu obligātu ieguldījumu cilvēkresursu 
nodrošinājumā un robežsargu rezervi, ko veido robežsargi, kas ir daļēji pastāvīgi 
norīkoti no dalībvalstīm uz Frontex valstu ekspertu statusā; 

(3) Aģentūrai piešķir kopīgo pasākumu līdzvadītāja lomu, kas paredz, ka Frontex izstrādā 
sīkus noteikumus pasākuma plānam, izvērtē to un ziņo par incidentiem; 

(4) Frontex tiek atļauts finansēt un īstenot tehniskās palīdzības projektus trešās valstīs un 
nosūtīt uz trešām valstīm sadarbības koordinatorus; 

(5) Frontex tiek piešķirtas ierobežotas pilnvaras tādu personas datu apstrādei, kas saistīti 
ar nelegālas imigrācijas atbalstīšanu; 

(6) Frontex tiek piešķirta koordinējoša loma kopīgu izraidīšanas pasākumu īstenošanā; 

(7) Frontex tiek piešķirtas pilnvaras analizēt darbības riskus un vajadzības dalībvalstīs. 

*** 




