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“Es vēlos, lai līdz 2020. gadam būtu izveidots pastāvīgs korpuss 10 000
personu sastāvā, kas būtu gatavs atbalstīt vairāk nekā 100 000 valstu
robežsargu viņu grūtajos uzdevumos. Mums ir nepieciešams izveidot īstu
un efektīvu ES robežsardzi vārda īstajā nozīmē. Lai to panāktu, mums arī ir
jārisina jautājums par aprīkojumu [...]. Mums vajag vairāk lidmašīnu, vairāk
kuģu, vairāk sauszemes transportlīdzekļu[...].”
Žans Klods Junkers, Eiropas Parlamentā 2018. gada 3. jūlijā Strasbūrā.

Eiropai jāspēj efektīvi pārvaldīt savas ārējās robežas, uzlabot atgriešanu un nodrošināt augstu drošības līmeni Savienībā.
Tāpēc Komisija šodien ierosina piešķirt Eiropas Robežu un krasta apsardzei operatīvās spējas un pilnvaras, kas nepieciešamas,
lai efektīvi atbalstītu dalībvalstis uz vietas. Jaunais pastāvīgais korpuss 10 000 operatīvo darbinieku sastāvā, kuram būs
izpildes pilnvaras un savs aprīkojums, nodrošinās to, ka ES ir nepieciešamās spējas iesaistīties visur un vienmēr, kad tas būtu
vajadzīgs – gan pie ES ārējām robežām, gan valstīs ārpus ES. Tam būs plašākas pilnvaras atgriešanas jomā, un tas cieši
sadarbosies ar jauno ES Patvēruma aģentūru. Pastāvīgais korpuss ir pagrieziena punkts – tas palīdzēs nodrošināt to, ka visai
ES kopā ir pieejami līdzekļi, kas vajadzīgi, lai aizsargātu savas kopīgās robežas, reaģētu uz nākotnes problēmām un nosargātu
Šengenas brīvās pārvietošanās zonas dzīvotspēju ilgtermiņā.

Jaunais pastāvīgais korpuss ar 10 000 operatīvo darbinieku
Eiropas Robežu un krasta apsardzes izveide 2016. gadā, kas tika īstenota rekordīsā laikā pēc Komisijas priekšlikuma, bija
būtisks pagrieziens ES spējā kopīgi aizsargāt savas ārējās robežas. Tomēr paļaušanās uz dalībvalstu brīvprātīgu ieguldījumu
attiecībā uz personālu un aprīkojumu rezultātā radās pastāvīgs iztrūkums, kas ietekmēja kopīgo pasākumu efektivitāti.
Jaunais pastāvīgais korpuss ar 10 000 operatīvo darbinieku, kuram ir izpildes pilnvaras un savs aprīkojums, nodrošinās to, ka
ES ir nepieciešamās spējas – spējas, kas ir pastāvīgas un uzticamas.
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Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra iegādāsies savu aprīkojumu,
piemēram, kuģus, lidmašīnas un mašīnas, kas būs pieejami izvietošanai vienmēr
un visām nepieciešamajām darbībām. Komisija ir atvēlējusi 2,2 miljardus eiro ES
2021.–2027. gada budžetā, un tas aģentūrai ļaus ne tikai iegādāties, bet arī uzturēt
un ekspluatēt gaisa, jūras un sauszemes aktīvus, kas nepieciešami tās operācijām.

●● Uzticams intervences spēks. Pastāvīgais korpuss apvienos aģentūras darbiniekus, kā arī dalībvalstu norīkotos vai
izvietotos robežsargus un atgriešanas jomas ekspertus. Korpuss būs pilnībā darbībspējīgs 2020. gadā, un tā sastāvā
būs 10 000 operatīvo darbinieku. Īstermiņā izvietoto valstu darbinieku skaits pakāpeniski samazināsies, un tos aizstās
ar aģentūras štata darbiniekiem un dalībvalstu ilgtermiņā norīkotajiem darbiniekiem, lai garantētu to, ka aģentūra var
strādāt ar tai nepieciešamo paredzamību un elastību.

Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa
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Avots: Eiropas Komisija.

●● Paplašinātie uzdevumi un pilnvaras. Pastāvīgā korpusa darbinieki spēs veikt robežkontroles un atgriešanas
pienākumus, tostarp tādus, kur nepieciešamas izpildes pilnvaras, lai tiem būtu lietderīga operatīvā loma. Uzņēmējas
dalībvalsts vadībā un kontrolē pie ārējām robežām tie spēs pārbaudīt identitāti, robežšķērsošanas vietās atļaut vai atteikt
ieceļošanu, spiedogot ceļošanas dokumentus, patrulēt pie robežām un pārtvert personas, kas neatbilstīgi šķērsojušas
robežu. Darbinieki arī varēs palīdzēt īstenot atgriešanas procedūras, it īpaši, sagatavojot atgriešanas lēmumus vai
pavadot tos trešo valstu valstspiederīgos, kuri atgriežami piespiedu kārtā.
●● Pilnībā apmācīti darbinieki un augsti profesionālie standarti. Lai nodrošinātu visaugstākos profesionālos
standartus un vienotu darbības kultūru, Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīga korpusa operatīvie darbinieki
saņems vispārēju apmācību.
●● Vietējie biroji. Aģentūra varēs izveidot pagaidu vietējos birojus dalībvalstīs, kurās tiek veiktas tās operatīvās darbības,
lai veicinātu ciešu sadarbību ar valstu iestādēm un garantētu raitu aģentūras darbību norisi.

Plašākas pilnvaras atgriešanas jomā
Aģentūra varēs efektīvi atbalstīt dalībvalstis saistībā ar procedūrām, lai, pilnībā ievērojot pamattiesības, atgrieztu tās
personas, kurām nav tiesību uzturēties ES, jo īpaši attiecībā uz:
●● atgriešanas lēmumu sagatavošanu dalībvalstīm, kuras savukārt pieņem galīgo lēmumu un joprojām ir atbildīgas par to
izdošanu;
●● to migrantu identificēšanu, kuri uzturas neatbilstīgi;
●● ceļošanas dokumentu iegūšanu;
●● palīdzību valstu atgriešanas pārvaldības sistēmu izstrādē, lai uzlabotu atgriešanu koordinēšanu un pārraudzību.
Aģentūra arī varēs palīdzēt trešām valstīm īstenot pasākumus saistībā ar atgriešanu uz citām valstīm.

Plašāka sadarbība ar trešām valstīm
ES ārējo robežu aizsardzībai būtisks ir atbalsts trešām valstīm un sadarbība ar tām. Atbilstīgi savām jaunajam pilnvarām
aģentūra varēs uzsākt kopīgas operācijas un izvietot darbiniekus ārpus ES – ne tikai uz kaimiņvalstīm –, lai sniegtu atbalstu
robežu un migrācijas pārvaldības, kā arī atgriešanas jomā. Par jebkādu izvietošanu vai cita veida sadarbību ar trešo valstu
iestādēm būs nepieciešama iepriekšēja vienošanās starp ES un attiecīgajām valstīm.

Labāka situācijas apzināšanās un reaģēšanas spēja
Eiropas Robežu uzraudzības sistēma tiks pilnībā integrēta Eiropas Robežu un krasta apsardzes darbībā. Eiropas Robežu
uzraudzības sistēmai ir būtiska loma raitā un visaptverošā situācijas izpratnes nodrošināšanā par incidentiem un migrācijas
plūsmām, un tā nodrošina kopīgu riska analīzi un reaģēšanas mehānismu vietējā, nacionālā vai ES līmenī.

Paplašināta sadarbība ar ES Patvēruma aģentūru
Eiropas Robežu un krasta apsardze cieši sadarbosies ar pastiprināto ES Patvēruma aģentūru. Tās sadarbosies attiecībā uz
migrācijas pārvaldības atbalsta grupu izvietošanu, jo īpaši karstajos punktos un kontrolētajos centros, lai vajadzības
gadījumā sniegtu integrētu atbalstu robežu, patvēruma un atgriešanas jomā.

Spēcīga un reaģētspējīga spēka finansēšana
Pastāvīgā korpusa izveides kopējās izmaksas aģentūras aprīkojuma iegādei un pašreizējo un jauno uzdevumu vajadzībām
sasniedz 1,3 miljardus eiro 2019.–2020. gada laikposmam. Lai nosegtu visus aģentūras atjauninātos uzdevumus un
funkcijas, 2021.–2027. gada laikposmam pavisam būs nepieciešami 11,3 miljardi eiro. Turklāt dalībvalstu iestādes varēs
saņemt atbalstu 9,3 miljardu eiro apmērā no Integrētās robežu pārvaldības fonda, kā Komisija ir ierosinājusi nākamajam
2021.–2027. gada budžeta periodam.

Print
PDF

ISBN 978-92-79-92105-6
ISBN 978-92-79-92110-0

doi:10.2775/443259
doi:10.2775/100606

NA-01-18-837-LV-C
NA-01-18-837-LV-N

