EUROPOS
KOMISIJA

Strasbūras, 2018 06 12
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ANNEXES 1 to 8

PRIEDAI
prie
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO
dėl sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų
valdymo fondą
{SEC(2018) 315 final} - {SWD(2018) 347 final} - {SWD(2018) 348 final}
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I PRIEDAS
Finansavimo skyrimo programoms, įgyvendinamoms taikant pasidalijamąjį valdymą,
kriterijai
1.

10 straipsnyje nurodyti turimi ištekliai valstybėms narėms paskirstomi taip:
(a)

kiekvienai valstybei narei tik programavimo laikotarpio pradžioje pagal
priemonę skiriama fiksuota 5 000 000 EUR suma;

(b)

Lietuvai tik programavimo laikotarpio pradžioje skiriama 157 200 000 EUR
suma specialiai tranzito programai;

(c)

likę 10 straipsnyje nurodyti ištekliai padalijami pagal šiuos kriterijus:
30 proc. išorės sausumos sienoms;
35 proc. išorės jūrų sienoms;
20 proc. oro uostams;
15 proc. konsulinėms įstaigoms.

2.

(a)

70 proc. atsižvelgiant į jų išorės sausumos ir išorės jūrų sienų ilgį, kuris bus
apskaičiuotas, remiantis kiekvienam konkrečiam ruožui, kaip apibrėžta
Reglamente (ES) Nr. 1052/20131, nustatytais lyginamaisiais svoriais, kurie
nurodyti 11 dalyje, ir

(b)

30 proc. atsižvelgiant į darbo krūvį prie jų išorės sausumos ir išorės jūrų sienų,
nustatytą pagal 7 dalies a punktą.

3.

2 dalies a punkte nurodytus lyginamuosius svorius nustato Europos sienų ir
pakrančių apsaugos agentūra pagal 11 dalį.

4.

1 dalies c punkte nurodyti ištekliai, skirti oro uostams, valstybėms narėms
paskirstomi pagal darbo krūvį oro uostuose, nustatytą pagal 7 straipsnio b punktą.

5.

1 dalies c punkte nurodyti turimi ištekliai, skirti konsulinėms įstaigoms, valstybėms
narėms paskirstomi taip:
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1 dalies c punkte nurodyti turimi ištekliai, skirti išorės sausumos ir išorės jūrų
sienoms, valstybėms narėms paskirstomi taip:

(a)

50 proc. atsižvelgiant į valstybių narių konsulinių įstaigų, esančių Tarybos
reglamento (EB) Nr. 539/20012 I priede išvardytose šalyse, skaičių
(neįskaičiuojant garbės konsulatų), ir

(b)

50 proc. atsižvelgiant į darbo krūvį, susijusį su vizų politikos valstybių narių
konsulinėse įstaigose, esančiose Reglamento (EB) Nr. 539/2001 I priede
išvardytose šalyse, valdymu, nustatytą pagal šio priedo 7 dalies c punktą.

2013 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1052/2013, kuriuo sukuriama Europos sienų
stebėjimo sistema (Eurosur) (OL L 295, 2013 11 6, p. 11).
2001 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai,
kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas
netaikomas, sąrašą.
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6.

Pagal 1 dalies c punktą paskirstant išteklius sąvoka „išorės jūrų sienos“ – tai
valstybių narių teritorinės jūros išorinė riba, nustatyta pagal Jungtinių Tautų jūrų
teisės konvencijos 4–16 straipsnius. Tačiau tais atvejais, kai siekiant užkirsti kelią
neteisėtai imigracijai arba neteisėtam atvykimui reikia reguliariai vykdyti plataus
masto operacijas, minėta riba – didelės grėsmės teritorijos išorinė riba. Šiuo atžvilgiu
sąvokos „išorės jūrų sienos“ apibrėžtis nustatoma atsižvelgiant į atitinkamų valstybių
narių pateiktus pastarųjų dvejų metų veiklos duomenis. Ši apibrėžtis vartojama tik
šiame reglamente.

7.

Pradinio finansavimo paskirstymo tikslais darbo krūvio vertinimas grindžiamas
naujausiais šio reglamento taikymo dieną turimais paskutinių 36 mėn. vidurkiais.
Laikotarpio vidurio peržiūros tikslais darbo krūvio vertinimas grindžiamas
naujausiais 2024 m. atliktinos laikotarpio vidurio peržiūros metu turimais paskutinių
36 mėn. vidurkiais. Darbo krūvio vertinimas grindžiamas toliau nurodytais
veiksniais:
(a)

(b)

(c)

prie išorės sausumos sienų ir išorės jūrų sienų:
(1)

70 proc. atsižvelgiant į asmenų, kertančių išorės sieną nustatytuose sienos
perėjimo punktuose, skaičių;

(2)

30 proc. atsižvelgiant į trečiųjų šalių piliečių, kuriems prie išorės sienų
nebuvo leista atvykti, skaičių;

oro uostuose:
(1)

70 proc. atsižvelgiant į asmenų, kertančių išorės sieną nustatytuose sienos
perėjimo punktuose, skaičių;

(2)

30 proc. atsižvelgiant į trečiųjų šalių piliečių, kuriems prie išorės sienų
nebuvo leista atvykti, skaičių;

konsulinėse įstaigose:

atsižvelgiant į prašymų išduoti trumpalaikę vizą arba oro uosto tranzitinę vizą
skaičių.
8.

5 dalies a punkte nurodytų konsulinių įstaigų orientaciniai duomenys apskaičiuojami
remiantis 2010 m. kovo 19 d. Komisijos sprendimo C(2010) 1620, kuriuo teikiamas
„Prašymų išduoti vizą tvarkymo ir išduotų vizų keitimo vadovas“, 28 priede pateikta
informacija.
Jeigu valstybės narės nepateikia atitinkamų statistinių duomenų, naudojami naujausi
turimi tų valstybių narių duomenys. Jeigu neturima jokių valstybės narės duomenų,
orientaciniai duomenys lygūs nuliui.

9.
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Darbo krūvio orientaciniai duomenys, nurodyti:
(a)

7 dalies a punkto 1 papunktyje ir 7 dalies b punkto 1 papunktyje – naujausi
statistiniai duomenys, kuriuos pagal Sąjungos teisę pateikė valstybės narės;

(b)

7 dalies a punkto 2 papunktyje ir 7 dalies b punkto 2 papunktyje – naujausi
statistiniai duomenys, kuriuos parengė Komisija (Eurostatas), remdamasi pagal
Sąjungos teisę pateiktais valstybių narių duomenimis;
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7 dalies c punkte nurodomi naujausi vizų statistiniai duomenys, kuriuos pagal
Vizų kodekso3 46 straipsnį paskelbė Komisija;

(d)

jeigu valstybės narės nepateikia atitinkamų statistinių duomenų, naudojami
naujausi turimi tų valstybių narių duomenys. Jeigu neturima jokių valstybės
narės duomenų, orientaciniai duomenys lygūs nuliui.

10.

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra pateikia Komisijai ataskaitą dėl
išteklių paskirstymo išorės sausumos sienoms, išorės jūrų sienoms ir oro uostams,
kaip nurodyta 1 dalies c punkte.

11.

Pradinio finansavimo paskirstymo tikslais 10 dalyje nurodytoje ataskaitoje
nurodomas vidutinis grėsmės lygis prie kiekvieno sienos ruožo, grindžiamas
naujausiais šio reglamento taikymo dieną turimais paskutinių 36 mėn. vidurkiais.
Laikotarpio vidurio peržiūros tikslais 10 dalyje nurodytoje ataskaitoje nurodomas
vidutinis grėsmės lygis prie kiekvieno sienos ruožo, grindžiamas naujausiais 2024 m.
atliktinos laikotarpio vidurio peržiūros metu turimais paskutinių 36 mėn. vidurkiais.
Joje nustatomi toliau nurodyti konkretūs lyginamieji svoriai kiekvienam ruožui
taikant grėsmės lygį, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 1052/2013:

3

LT

(c)

(a)

mažos grėsmės lyginamasis svoris – 0,5;

(b)

vidutinės grėsmės lyginamasis svoris – 3;

(c)

didelės grėsmės lyginamasis svoris – 5;

(d)

kritinės grėsmės lyginamasis svoris – 8.

2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 810/2009, nustatantis
Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas) (OL L 243, 2009 9 15, p. 1).
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II PRIEDAS
Įgyvendinimo priemonės
1.

Priemonė padeda siekti 3 straipsnio 2 dalies a punkte nustatyto konkretaus tikslo,
daugiausia dėmesio skiriant šioms įgyvendinimo priemonėms:
(a)

2.

LT

sienų kontrolei gerinti pagal Reglamento (ES) 2016/1624 4 straipsnio a punktą:
i.

stiprinti gebėjimus atlikti patikrinimus ir vykdyti stebėjimą prie išorės
sienų, įskaitant priemones, kuriomis užtikrinama tarpvalstybinio
nusikalstamumo, kaip antai neteisėto migrantų gabenimo, prekybos
žmonėmis ir terorizmo, prevencija ir nustatymas;

ii.

remti paieškos ir gelbėjimo veiklą, vykdomą atliekant sienų stebėjimą
jūroje;

iii.

įgyvendinti su sienų kontrole susijusias technines ir operatyvines
priemones Šengeno erdvėje;

iv.

atlikti vidaus saugumo rizikos analizę ir grėsmių, galinčių turėti įtakos
išorės sienų veikimui arba saugumui, analizę;

v.

remti, atsižvelgiant į šio reglamento taikymo sritį, valstybes nares, kurios
patiria arba gali patirti neproporcingai didelį migracijos spaudimą prie ES
išorės sienų, be kita ko, teikiant techninį ir operatyvinį pastiprinimą, taip
pat į migrantų antplūdžio valdymo centrus siunčiant migracijos valdymo
rėmimo grupes;

(b)

toliau plėtoti Europos sienų ir pakrančių pajėgas – bendrai stiprinti gebėjimus,
vykdyti bendrus viešuosius prikimus, nustatyti bendrus standartus ir taikyti
kitas priemones, kuriomis supaprastinamas valstybių narių ir Europos sienų ir
pakrančių apsaugos agentūros bendradarbiavimas ir veiklos koordinavimas;

(c)

gerinti nacionalinių institucijų, atsakingų už sienų kontrolę ir už prie sienų
atliekamas užduotis, tarpžinybinį bendradarbiavimą nacionaliniu lygmeniu ir
valstybių narių arba valstybių narių ir atitinkamų Sąjungos įstaigų, tarnybų ir
agentūrų arba trečiųjų šalių bendradarbiavimą Sąjungos lygmeniu;

(d)

užtikrinti vienodą Sąjungos išorės sienų acquis taikymą, be kita ko,
įgyvendinant rekomendacijas, pateiktas pagal kokybės kontrolės priemones,
kaip antai Šengeno acquis taikymo vertinimo mechanizmą, kaip nustatyta
Reglamente (ES) Nr. 1053/2013, pažeidžiamumo vertinimus, kaip nustatyta
Reglamente (ES) 2016/1624, ir nacionalines kokybės kontrolės priemones;

(e)

kurti ir naudoti didelės apimties IT sistemas sienų valdymo srityje ir vykdyti jų
techninę priežiūrą, be kita ko, užtikrinti šių IT sistemų ir jų ryšių
infrastruktūros sąveikumą.

Priemonė padeda siekti 3 straipsnio 2 dalies b punkte nustatyto konkretaus tikslo,
daugiausia dėmesio skiriant šioms įgyvendinimo priemonėms:
(a)

teikti veiksmingas ir prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims palankias
paslaugas, kartu užtikrinant vizų procedūros saugumą ir vientisumą;

(b)

užtikrinti vienodą Sąjungos vizų acquis taikymą, be kita ko, tolesnį bendros
vizų politikos plėtojimą ir atnaujinimą;
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(c)

kurti įvairias valstybių narių bendradarbiavimo prašymų išduoti vizą
nagrinėjimo srityje formas;

(d)

kurti ir naudoti didelės apimties IT sistemas bendros vizų politikos srityje ir
vykdyti jų techninę priežiūrą, be kita ko, užtikrinti šių IT sistemų ir jų ryšių
infrastruktūros sąveikumą.
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III PRIEDAS
Paramos apimtis
1.
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Siekiant konkretaus 3 straipsnio 2 dalies a punkte nustatyto tikslo, pagal priemonę
visų pirma remiama:
(a)

infrastruktūra, pastatai, sistemos ir paslaugos, reikalingi sienos perėjimo
punktuose, migrantų antplūdžio valdymo centruose ir sienoms nuo vieno sienos
kirtimo punkto iki kito stebėti, kad būtų užkirstas kelias neteisėtam sienos
kirtimui, neteisėtai imigracijai ir tarpvalstybiniam nusikalstamumui prie išorės
sienų ir su tuo kovojama, taip pat siekiant užtikrinti sklandų teisėtų keliautojų
judėjimą;

(b)

operatyvinė įranga, įskaitant transporto priemones, ir ryšių sistemos,
reikalingos veiksmingai ir saugiai sienų kontrolei, laikantis Europos sienų ir
pakrančių apsaugos agentūros nustatytų standartų, jei tokie standartai nustatyti;

(c)

su Europos integruotu sienų valdymu ir jo plėtojimu susijęs arba jį plėtoti
padedantis mokymas, atsižvelgiant į operatyvinius poreikius bei rizikos analizę
ir visapusiškai laikantis pagrindinių teisių;

(d)

bendrų ryšių palaikymo pareigūnų siuntimas į trečiąsias šalis, kaip apibrėžta
Reglamente (ES) Nr. .../... [naujasis Reglamentas dėl imigracijos ryšių
palaikymo pareigūnų]4, ir sienos apsaugos pareigūnų bei kitų atitinkamų
ekspertų siuntimas į valstybes nares arba iš valstybės narės į trečiąją šalį,
ekspertų arba ryšių palaikymo pareigūnų bendradarbiavimo stiprinimas ir jų
tinklų operatyvinių gebėjimų didinimas, taip pat keitimasis geriausia praktika ir
Europos tinklų gebėjimų įvertinti, skatinti, remti ir plėtoti Sąjungos politiką
didinimas;

(e)

tyrimai, bandomieji projektai ir kiti susiję veiksmai, kuriais siekiama
įgyvendinti arba plėtoti Europos integruotą sienų valdymą, įskaitant Europos
sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų plėtojimo priemones, kaip antai bendras
gebėjimų didinimas, bendrų standartų ir kitų priemonių, kuriomis
supaprastinamas Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros ir valstybių
narių bendradarbiavimas ir veiklos koordinavimas, nustatymas;

(f)

naujoviškų metodų plėtojimas arba naujų technologijų, kurios gali būti
perkeltos į kitas valstybes nares, diegimo veiksmai, visų pirma saugumo srities
mokslinių tyrimų projektų rezultatų diegimas, ypač kai Europos sienų ir
pakrančių apsaugos agentūra, veikdama pagal Reglamento (ES) 2016/1624 37
straipsnį, nustato, kad tokiu diegimu prisidedama prie Europos sienų ir
pakrančių apsaugos pajėgų pajėgumų didinimo;

(g)

parengiamoji, stebėjimo, administracinė ir techninė veikla, reikalinga, siekiant
vykdyti išorės sienų politiką, taip pat stiprinti Šengeno erdvės valdymą,
plėtojant ir įgyvendinant vertinimo mechanizmą, nustatytą Reglamentu (ES)
Nr. 1053/2013, kuriuo siekiama patikrinti, kaip taikomas Šengeno acquis ir
Šengeno sienų kodeksas, be kita ko, kaip naudojamos Komisijos ir valstybių
narių ekspertų, dalyvaujančių patikrinimuose vietoje, komandiruotėms skirtos

OL L [..], […], p.
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lėšos, taip pat priemonės, kuriomis įgyvendinamos rekomendacijos, pateiktos
Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai pagal Reglamentą (ES)
2016/1624 atlikus pažeidžiamumo vertinimus;

2.

LT

(h)

trečiųjų šalių piliečių tapatybės nustatymas, pirštų atspaudų paėmimas,
registravimas, saugumo patikros, apklausos, informacijos teikimas, sveikatos ir
pažeidžiamumo tikrinimas ir prireikus medicininė priežiūra, taip pat jų
nukreipimas atlikti tinkamas procedūras prie išorės sienų, visų pirma migrantų
antplūdžio valdymo centruose;

(i)

veiksmai, kuriais siekiama didinti suinteresuotųjų subjektų ir plačiosios
visuomenės informuotumą apie išorės sienų politiką, įskaitant institucinę
komunikaciją apie Sąjungos politikos prioritetus;

(j)

statistinių priemonių, metodų ir rodiklių plėtojimas;

(k)

Europos integruoto sienų valdymo įgyvendinimui skirta veiklos parama.

Siekiant 3 straipsnio 2 dalies b punkte nustatyto konkretaus tikslo šia priemone visų
pirma remiama:
(a)

infrastruktūra ir pastatai, reikalingi prašymams išduoti vizą nagrinėti ir
konsuliniam bendradarbiavimui vykdyti, įskaitant saugumo priemones, taip pat
kiti veiksmai, kuriais siekiama gerinti vizų prašytojams teikiamų paslaugų
kokybę;

(b)

operatyvinė įranga ir ryšių sistemos, reikalingos prašymams išduoti vizą
nagrinėti ir konsuliniam bendradarbiavimui vykdyti;

(c)

konsulinių įstaigų ir kito personalo, prisidedančio prie bendros vizų politikos ir
konsulinio bendradarbiavimo, mokymas;

(d)

keitimasis geriausia praktika ir ekspertų mainai, įskaitant ekspertų delegavimą,
taip pat Europos tinklų gebėjimų įvertinti, skatinti, remti ir toliau plėtoti
Sąjungos politiką ir tikslus didinimas;

(e)

tyrimai, bandomieji projektai ir kiti susiję veiksmai, kaip antai veiksmai,
kuriais siekiama gerinti žinias atliekant analizes bei vertinimus ir vykdant
stebėseną;

(f)

veiksmai, kuriais plėtojami naujoviški metodai arba diegiamos naujos
technologijos, kuriuos būtų galima perkelti į kitas valstybes nares, visų pirma
projektai, kuriais siekiama išbandyti ir patvirtinti Sąjungos finansuojamų
mokslinių tyrimų projektų rezultatus;

(g)

parengiamoji, stebėjimo, administracinė ir techninė veikla, be kita ko, siekiant
stiprinti Šengeno erdvės valdymą plėtojant ir įgyvendinant vertinimo
mechanizmą, nustatytą Reglamentu (ES) Nr. 1053/2013, kurio paskirtis –
patikrinti, kaip taikomas Šengeno acquis, be kita ko, kaip naudojamos
Komisijos ir valstybių narių ekspertų, dalyvaujančių patikrinimuose vietoje,
komandiruotėms skirtos lėšos;

(h)

didinti suinteresuotųjų subjektų ir plačiosios visuomenės informuotumą apie
vizų politiką, įskaitant institucinę komunikaciją apie Sąjungos politikos
prioritetus;

(i)

statistinių priemonių, metodų ir rodiklių plėtojimas;

(j)

bendros vizų politikos įgyvendinimui skirta veiklos parama.
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Siekiant 3 straipsnio 1 dalyje nustatyto politikos tikslo šia priemone visų pirma
remiama:
(a)

infrastruktūra ir pastatai, reikalingi didelės apimties IT sistemoms ir
susijusiems ryšių struktūros komponentams laikyti;

(b)

įranga ir ryšių sistemos, reikalingos siekiant užtikrinti tinkamą didelės apimties
IT sistemų veikimą;

(c)

su didelės apimties IT sistemomis susijęs mokymas ir komunikacijos veikla;

(d)

didelės apimties IT sistemų kūrimas ir modernizavimas;

(e)

tyrimai, koncepcijų pagrįstumo įrodymas, bandomieji projektai ir kiti
atitinkami veiksmai, susiję su didelės apimties IT sistemų diegimu, įskaitant jų
sąveikumą;

(f)

veiksmai, kuriais plėtojami naujoviški metodai arba diegiamos naujos
technologijos, kuriuos būtų galima perkelti į kitas valstybes nares, visų pirma
projektai, kuriais siekiama išbandyti ir patvirtinti Sąjungos finansuojamų
mokslinių tyrimų projektų rezultatus;

(g)

didelės apimties IT sistemoms reikalingų statistinių priemonių, metodų ir
rodiklių vizų ir sienų srityje plėtojimas;

(h)

didelės apimties IT sistemų diegimui skirta veiklos parama.
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IV PRIEDAS
Veiksmai, kurie atitinka didesnio bendro finansavimo reikalavimus, kaip nurodyta 11
straipsnio 3 dalyje ir 12 straipsnio 14 dalyje

LT

(1)

Operatyvinės įrangos įsigijimas, taikant bendrų viešųjų pirkimų su Europos sienų ir
pakrančių apsaugos agentūra sistemas, kuria Europos sienų ir pakrančių apsaugos
agentūra galės naudotis vykdydama operatyvinę veiklą, atsižvelgiant į Reglamento
(ES) 2016/1624 39 straipsnio 14 dalį.

(2)

Priemonės, kuriomis remiamas valstybių narių ir su ES bendrą sausumos arba jūrų
sieną turinčios trečiosios šalies tarpžinybinis bendradarbiavimas.

(3)

Tolesnis Europos sienų ir pakrančių pajėgų plėtojimas, bendrai didinant gebėjimus,
vykdant bendrus viešuosius prikimus, nustatant bendrus standartus ir taikant kitas
priemones, kuriomis supaprastinamas valstybių narių ir Europos sienų ir pakrančių
apsaugos agentūros bendradarbiavimas ir veiklos koordinavimas, kaip išdėstyta II
priedo 1 dalies b punkte.

(4)

Bendras imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų siuntimas, kaip nurodyta III priede.

(5)

Priemonės, dėl kurių lengviau identifikuoti prekybos žmonėmis aukas ir kuriomis
didinamas tarpvalstybinis bendradarbiavimas, siekiant išaiškinti prekiautojus
žmonėmis vykdant sienų kontrolę.

(6)

Naujų metodų arba technologijų diegimo, perdavimo, bandymo ir tvirtinimo
priemonės, įskaitant bandomuosius projektus ir tolesnes su Sąjungos finansuojamais
saugumo tyrimų projektais susijusias priemones, kaip nurodyta III priede.

(7)

Migrantų antplūdžio valdymo centrų steigimo ir veiklos vykdymo valstybėse narėse,
kurios patiria arba gali patirti neproporcingai didelį migracijos spaudimą, priemonės.

(8)

Tolesnis valstybių narių bendradarbiavimo prašymų išduoti vizą nagrinėjimo srityje
formų plėtojimas, kaip nurodyta II priedo 2 dalies c punkte.

(9)

Papildomų valstybių narių konsulinių įstaigų steigimas arba jų konsulinio
atstovavimo šalyse, kurių piliečiams taikomas reikalavimas turėti vizą, visų pirma
šalyse, kuriose šiuo metu nėra valstybių narių atstovybių, didinimas.
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V PRIEDAS
25 straipsnio 1 dalyje nurodyti pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai
(a)

1 konkretus tikslas: remti veiksmingą Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų
vykdomą Europos integruotą sienų valdymą prie išorės sienų, už kurį bendrai
atsakingos Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra ir už sienų valdymą
atsakingos nacionalinės valdžios institucijos, siekiant palengvinti teisėtą sienos
kirtimą, užkirsti kelią neteisėtai imigracijai bei tarpvalstybiniam nusikalstamumui bei
juos nustatyti ir veiksmingai valdyti migracijos srautus:
(1)

prie ES išorės sienų nustatytų neteisėto sienos kirtimo atvejų skaičius a) tarp
sienos perėjimo punktų ir b) sienos perėjimo punktuose;
Duomenų šaltinis – Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra

(2)

sienos perėjimo punktuose nustatytas asmenų su suklastotais kelionės
dokumentais skaičius;
Duomenų šaltinis – Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra

(b)

2 konkretus tikslas: remti bendrą vizų politiką, siekiant palengvinti teisėtą keliavimą
ir užkirsti kelią migracijos bei saugumo rizikai:
(1)

fondo lėšomis remiamuose konsulatuose nustatytas asmenų su suklastotais
kelionės dokumentais skaičius;
Duomenų šaltinis – valstybės narės5

(2)

sprendimų priėmimo trukmės vidurkis (ir tendencijos) vykdant vizų procedūrą.
Duomenų šaltinis – valstybės narės6

5

6
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Šiam rodikliui reikalingus duomenis renka valstybės narės, naudodamosi Vizų informacine sistema
(VIS); Komisija su šiais duomenimis galės susipažinti ataskaitų teikimo ir statistikos tikslais, kol
nebaigtos derybos dėl Komisijos pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš
dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 767/2008, Reglamentas (EB) Nr. 810/2009, Reglamentas (ES)
2017/2226, Reglamentas (ES) 2016/399, Reglamentas XX/2018 [Sąveikumo reglamentas] ir
Sprendimas 2004/512/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2008/633/TVR (COM(2018) 302 final,
2018 5 16).
Žr. ankstesnę išnašą.
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VI PRIEDAS
Intervencinio veiksmo rūšis

1 LENTELĖ. SKIRTINGŲ INTERVENCINIŲ VEIKSMŲ SRIČIŲ KODAI
I. Europos integruotas sienų valdymas
001 Patikrinimai kertant sieną
002 Sienų stebėjimas. Oro ištekliai
003 Sienų stebėjimas. Sausumos ištekliai
004 Sienų stebėjimas. Jūrų ištekliai
005 Sienų stebėjimas. Automatinės sienų stebėjimo sistemos
006 Sienų stebėjimas. Kitos priemonės
007 Techninės ir operatyvinės priemonės Šengeno erdvėje, susijusios su sienų kontrole
008 Informuotumas apie padėtį ir keitimasis informacija
009 Rizikos analizė
010 Duomenų ir informacijos tvarkymas
011 Migrantų antplūdžio valdymo centrai
012 Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų plėtojimas
013 Tarpžinybinis bendradarbiavimas nacionaliniu lygmeniu
014 Tarpžinybinis bendradarbiavimas Europos Sąjungos lygmeniu
015 Tarpžinybinis bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis
016 Bendrų imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų siuntimas
017 Didelės apimties IT sistemos. EURODAC, naudojama sienų valdymo tikslais
018 Didelės apimties IT sistemos. Atvykimo ir išvykimo sistema (AIS)
019 Didelės apimties IT sistemos. Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS)
020 Didelės apimties IT sistemos. Šengeno informacinė sistema (SIS II)
021 Didelės apimties IT sistemos. Sąveikumas
022 Veiklos parama. Integruotas sienų valdymas
023 Veiklos parama. Didelės apimties IT sistemos, naudojamos sienų valdymo tikslais
024 Veiklos parama. Speciali tranzito programa
II. Bendra vizų politika
001 Prašymų išduoti vizą nagrinėjimo gerinimas
002 Darbo veiksmingumo, klientams palankios aplinkos ir saugumo gerinimas konsulatuose
003 Dokumentų saugumas / patarėjai dokumentų klausimais
004 Konsulinis bendradarbiavimas
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005 Konsulinio atstovavimo aprėptis
006 Didelės apimties IT sistemos. Vizų informacinė sistema (VIS)
007 Kitos prašymų išduoti vizą nagrinėjimo tikslais naudojamos IT sistemos
008 Veiklos parama. Bendra vizų politika
009 Veiklos parama. Didelės apimties IT sistemos, naudojamos prašymų išduoti vizą nagrinėjimo
tikslais
010 Veiklos parama. Speciali tranzito programa
III. Techninė parama
001 Informacija ir komunikacija
002 Rengimas, įgyvendinimas, stebėsena ir kontrolė
003 Vertinimas ir tyrimai, duomenų rinkimas
004 Gebėjimų stiprinimas

2 LENTELĖ. SKIRTINGŲ VEIKSMŲ KODAI
001 Infrastruktūra ir pastatai
002 Transporto priemonės
003 Kita operatyvinė įranga
004 Ryšių sistemos
005 IT sistemos
006 Mokymas
007 Valstybių narių keitimasis geriausios praktikos pavyzdžiais
008 Keitimasis geriausios praktikos pavyzdžiais su trečiosiomis šalimis
009 Ekspertų siuntimas
010 Tyrimai, koncepcijos pagrįstumo įrodymas, bandomieji projektai ir panašūs veiksmai
011 Komunikacijos veikla
012 Statistinių priemonių, metodų ir rodiklių plėtojimas
013 Mokslinių tyrimų projektų diegimas arba kiti tolesni su jais susiję veiksmai

3 LENTELĖ. ĮGYVENDINIMO BŪDŲ KODAI
001 Konkretus veiksmas
002 Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju
003 IV priede išvardyti veiksmai
004 Šengeno acquis taikymo vertinimo rekomendacijų įgyvendinimas
005 Pažeidžiamumo vertinimo rekomendacijų įgyvendinimas
006 Bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis
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007 Veiksmai trečiosiose šalyse
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VII PRIEDAS
Veiksmai, kuriems gali būti teikiama veiklos parama
(a)

Siekiant 3 straipsnio 2 dalies a punkte nustatyto konkretaus tikslo veiklos parama
apima toliau nurodytas išlaidas, su sąlyga, kad jų vykdydama savo operatyvinę veiklą
nepadengia Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra:
(1)

personalo išlaidas;

(2)

įrangos ir infrastruktūros objektų techninę priežiūrą ir remontą;

(3)

paslaugų išlaidas, įskaitant migrantų antplūdžio valdymo centruose pagal šį
reglamentą vykdomos veiklos išlaidas;

(4)

einamąsias operacijų išlaidas.

Priimančioji valstybė narė, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/16247 2 straipsnio
5 punkte, gali naudoti veiklos paramą savo pačios dalyvavimo operatyvinėje
veikloje, nurodytoje Reglamento (ES) 2016/1624 2 straipsnio 5 punkte, kuriai
taikomas šis reglamentas, arba su jos nacionalinės sienos kontrole susijusios veiklos
išlaidoms padengti.
(b)

(c)

(d)

7
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Siekiant 3 straipsnio 2 dalies b punkte nustatyto konkretaus tikslo veiklos parama
apima:
(1)

personalo išlaidas, įskaitant išlaidas mokymui;

(2)

paslaugų išlaidas;

(3)

įrangos ir infrastruktūros objektų techninę priežiūrą ir remontą;

(4)

su nekilnojamuoju turtu susijusias išlaidas, įskaitant nuomos išlaidas ir
nusidėvėjimą.

Siekiant 3 straipsnio 1 dalyje nustatyto politikos tikslo, veiklos parama apima:
(1)

personalo išlaidas, įskaitant išlaidas mokymui;

(2)

didelės apimties IT sistemų operacijų valdymą ir jų bei jų ryšių infrastruktūros
techninę priežiūrą, įskaitant šių sistemų sąveikumą ir saugių patalpų nuomą.

Be to, kas nurodyta pirmiau, pagal programą Lietuvai teikiama papildoma veiklos
parama, kaip nurodyta 16 straipsnio 1 dalyje.

2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1624 dėl Europos sienų ir
pakrančių apsaugos pajėgų (OL L 251, 2016 9 16, p. 1).
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VIII PRIEDAS
25 straipsnio 3 dalyje nurodyti produkto ir rezultato rodikliai
(a)

1 konkretus tikslas: remti veiksmingą Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų
vykdomą Europos integruotą sienų valdymą prie išorės sienų, už kurį bendrai
atsakingos Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra ir už sienų valdymą
atsakingos nacionalinės valdžios institucijos, siekiant palengvinti teisėtą sienos
kirtimą, užkirsti kelią neteisėtai imigracijai bei tarpvalstybiniam nusikalstamumui bei
juos nustatyti ir veiksmingai valdyti migracijos srautus:
(1)

(2)

LT

sienų kontrolės infrastruktūra, transporto priemonės ir kita įranga, kuriai pagal
priemonę teikiama finansinė parama:
–

naujai pastatytų arba atnaujintų sienos perėjimo punktų skaičius,
palyginti su bendru naujai pastatytų arba atnaujintų sienos perėjimo
punktų atitinkamoje valstybėje narėje skaičiumi;

–

automatizuotos sienų kontrolės vartų skaičius;

–

oro transporto priemonių skaičius;

–

jūrų transporto priemonių skaičius;

–

sausumos transporto priemonių skaičius;

–

įrangos, kuria gali naudotis Europos sienų ir pakrančių apsaugos
agentūra, vienetų skaičius;

–

kitos įrangos vienetų skaičius, taip pat nurodant įrangos, skirtos
migrantų antplūdžio valdymo centrams įrengti, atnaujinti arba prižiūrėti
šio reglamento tikslais, vienetų skaičių;

–

daugiafunkcinės įrangos, kuriai pagal šią priemonę teikiama parama,
vienetų skaičius;

naudojantis pagal priemonę teikiama parama įsteigtų specializuotų pareigybių
trečiosiose šalyse skaičius:
–

bendri ryšių palaikymo pareigūnai, kaip nurodyta III priede,

–

kitos specializuotos pareigybės, susijusios su sienų valdymu;

(3)

naudojantis pagal priemonę teikiama parama valstybėse narėse vykdomų
nacionalinių valdžios institucijų ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos
agentūros bendradarbiavimo projektų arba bendradarbiavimo priemonių,
kuriomis prisidedama prie Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų
plėtojimo, skaičius;

(4)

įrangos, naudojamos vykdant Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros
operacijas, kuri įsigyta naudojantis pagal priemonę teikiama parama, vienetų
skaičius, palyginti su bendru Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros
techninės įrangos rezerve užregistruotos įrangos vienetų skaičiumi;

(5)

naudojantis pagal priemonę teikiama parama vykdomų nacionalinių agentūrų ir
EUROSUR nacionalinio koordinavimo centro (NKC) bendradarbiavimo
projektų ir bendradarbiavimo priemonių skaičius;
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(6)

personalo narių, kurie naudojantis pagal priemonę teikiama parama dalyvavo
su integruotu sienų valdymu susijusiuose mokymuose, skaičius;

(7)

naudojantis pagal priemonę teikiama parama plėtotų, įdiegtų, išlaikytų arba
atnaujintų IT funkcijų, be kita ko, skirtų sąveikumui užtikrinti, skaičius:

(8)

(b)

SIS II;

–

Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS);

–

AIS;

–

VIS, naudojama sienų valdymo tikslais;

–

EURODAC, naudojama sienų valdymo tikslais;

–

IT sistemų jungčių su Europos paieškos portalu, kurioms panaudota
pagal priemonę gauta finansinė parama, skaičius;

–

visos kitos didelės apimties IT sistemos, kurioms taikomas šis
reglamentas;

Šengeno acquis taikymo vertinimų rekomendacijų sienų srityje ir
pažeidžiamumo vertinimo rekomendacijų, kurios įgyvendintos naudojantis
pagal priemonę teikiama parama, skaičius, palyginti su bendru finansinį
poveikį turinčių rekomendacijų skaičiumi.

2 konkretus tikslas: remti bendrą vizų politiką, siekiant palengvinti teisėtą keliavimą
ir užkirsti kelią migracijos bei saugumo rizikai:
(1)

naudojantis pagal priemonę teikiama parama Šengeno erdvei nepriklausančiose
šalyse įsteigtų arba atnaujintų konsulatų skaičius, palyginti su bendru valstybių
narių Šengeno erdvei nepriklausančiose šalyse įsteigtų arba atnaujintų
konsulatų skaičiumi;

(2)

naudojantis pagal priemonę teikiama parama surengtuose su bendra vizų
politika susijusiuose mokymuose dalyvavusių personalo narių skaičius ir šių
mokymų kursų skaičius;

(3)

naudojantis pagal priemonę teikiama parama plėtotų, įdiegtų, išlaikytų arba
atnaujintų IT funkcijų, be kita ko, skirtų sąveikumui užtikrinti, skaičius:

(4)

(5)

LT

–

–

VIS;

–

AIS;

–

visos kitos didelės apimties IT sistemos, kurioms taikomas šis
reglamentas;

valstybių narių bendradarbiavimo prašymų išduoti vizą nagrinėjimo srityje
formų, sukurtų arba atnaujintų naudojantis pagal priemonę teikiama parama,
skaičius:
–

paslaugų teikimas toje pačioje vietoje;

–

bendri prašymų išduoti vizą centrai;

–

atstovybės;

–

kita.

Šengeno acquis taikymo vertinimų rekomendacijų bendros vizų politikos
srityje, kurios įgyvendintos naudojantis pagal priemonę teikiama parama,
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skaičius, vertinamas kaip bendro finansinį poveikį turinčių rekomendacijų
skaičiaus dalis;
(6)

LT

šalių, kurioms taikomas reikalavimas turėti vizą ir kuriose naudojantis pagal
priemonę teikiama parama pradėjo veikti daugiau valstybių narių atstovybių
arba padaugėjo atstovaujamų valstybių narių, skaičius.
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