Planul de Acţiuni al EUBAM pentru faza 10 – Descrierea detaliată a activităţilor

Obiectivul 1

De a contribui la îmbunătăţirea cooperării privind gestionarea
frontierei în Republica Moldova şi Ucraina, în particular, a
managementului integrat al frontierelor.

Activitatea cheie 1.1.
Activităţi

De a oferi asistenţă serviciilor partenere în dezvoltarea şi
implementarea în continuare a managementului integrat al frontierelor.

1.1.1.

De a oferi asistenţă serviciilor partenere în implementarea planurilor
naţionale de acţiuni privind managementul integrat al frontierelor.
De a susține Comisia Europeană si serviciile partenere în realizarea
iniţiativelor prioritare din cadrul Parteneriatului Estic cu privire la
managementul integrat al frontierelor.
De a oferi asistenţă politiei de frontieră/serviciului grăniceri în elaborarea,
implementarea şi monitorizarea legislației privind controlul la frontieră în
raport cu acquis-ul Schengen.
De a monitoriza şi oferi asistență în implementarea patrulării comune a
frontierei de către poliţia de frontieră/serviciul grăniceri al Republicii Moldova
şi Ucrainei.
De a monitoriza şi oferi asistenţă în implementarea proiectului pilot PCTF
„Briceni-Rosoşani” şi de a replica acest proiect la alte puncte de trecere a
frontierei, precum PTF Palanca.
De a oferi asistenţă Republicii Moldova şi Ucrainei în implementarea
planului de acţiuni privind liberalizarea regimului de vize (PALV) în
coordonare cu SEAE şi alte agenţii ale UE.
De a monitoriza şi oferi în continuare asistenţă în implementarea cooperării
interinstituţionale la PTF.
De a sprijini implementarea iniţiativelor agenţiilor UE, ale statelor membre şi
organizaţilor internaţionale.
De a sprijini serviciile partenere în implementarea principiilor Frontierelor
Inteligente şi E-Frontierei.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.
1.1.10.

De a sprijini Republica Moldova şi Ucraina în activităţile care vizează
Strategia UE pentru regiunea Dunării şi Euroregiunea Nistru.

1.1.11.

De a monitoriza şi oferi asistență în implementarea de către serviciile
partenere a conceptului „o singură oprire”.
De a oferi asistenţă în domeniul demarcării frontierei dintre Republica
Moldova şi Ucraina, acordînd o atenţie specială segmentului central.
La cererea serviciilor partenere, de a efectua analize comune privind
îmbunătăţirea sistemului de protecţie a datelor, inclusiv a datelor cu caracter
personal, la frontiera dintre Republica Moldova şi Ucraina, de a elabora
recomandări noi în conformitate cu practicile europene şi de a oferi
asistență serviciilor partenere în implementarea acestora.
De a efectua o evaluare în baza standardelor UE a situaţiei curente privind
gestionarea frontierei dintre Republica Moldova şi Ucraina la nivel local,
regional şi central.

1.1.12.
1.1.13.

1.1.14.

Activitatea cheie 1.2.

De a contribui la respectarea conformităţii şi simplificarea comerţului,
la implementarea măsurilor de facilitare a comerţului şi modernizarea
procedurilor vamale, la îndeplinirea cerinţelor UE pe probleme vamale
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privind crearea ZLSAC dintre UE şi Ucraina şi dintre UE şi Republica
Moldova.
Activităţi
1.2.1.

De a oferi asistenţă serviciilor vamale în dezvoltarea, implementarea şi
monitorizarea legislaţiei vamale în domeniul acquis-ului UE, a cerinţelor
OMC, Convenţiei de la Kyoto şi altor acorduri.

1.2.2.

De a oferi asistență serviciilor partenere în implementarea conceptului
„ghişeul unic”.
De a oferi în continuare asistenţă partenerilor în dezvoltarea şi
implementarea conceptului „operator economic autorizat”.
De a oferi asistenţă serviciilor partenere în iniţierea şi implementarea
procedurilor simplificate, inclusiv a declarării şi vămuirii simplificate, în
conformitate cu regulamentele UE.

1.2.3.
1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

De a continua asistenţa oferită serviciilor vamale în implementarea
procesului complet de vămuire în conformitate cu cele mai bune practici ale
UE.
De a continua asistenţa şi monitorizarea dezvoltării politicelor serviciilor
partenere în ceea ce priveşte controlul post-vămuire şi audit şi
standardizarea implementării acestora.

1.2.7.

De a oferi asistenţă în îndeplinirea cerinţelor UE în domeniul originii
mărfurilor, tarifelor şi evaluării vamale privind crearea ZLSAC dintre UE şi
Ucraina şi dintre UE şi Republica Moldova.

Activitatea cheie 1.3.
Activităţi

De a consolida cooperarea şi coordonarea cu parteneri şi donatori.

1.3.1.

De a asista Delegaţiile UE şi alţi donatori în oferirea consultanţei şi
asistenţei în identificarea priorităţilor şi necesităţilor pentru dezvoltarea
capacităţilor instituționale şi modernizarea infrastructurii la frontieră, a
echipamentului tehnic, sistemelor de supraveghere a frontierei, tehnologiilor
informaționale şi sistemelor de comunicaţii prin promovarea implicării şi a
schimbului de informaţii.
De a comunica despre realizările atît ale Misiunii, cît şi cele ale serviciilor
partenere la nivel internaţional şi de a găzdui reprezentanţii instituțiilor UE,
ai statelor membre şi ale agenţiilor UE, precum şi reprezentanţii altor
instituţii şi organizaţii în domeniu precum SELEC, OMV şi Euroregiunile.
De a organiza şedinţele Consiliului Consultativ.

1.3.2.

1.3.3.
1.3.4.

De a facilita şi prezida, conform sistemului de rotaţie, şedinţele lunare de
coordonare.

Obiectivul 2

De a aduce o contribuţie pozitivă la soluţionarea problemei
transnistrene.

Activitatea cheie 2.1.

De a monitoriza şi oferi consultanţă privind implementarea Declaraţiei
Comune şi de a monitoriza şi oferi asistenţă la controlul călătorilor şi
mărfurilor pe segmentul central de-a lungul segmentului Transnistrean
al frontierei cu UA şi a liniei administrative dintre cele două maluri ale
rîului Nistru.

Activităţi
2.1.1.

De a monitoriza şi oferi consultanţă privind implementarea Declaraţiei
Comune semnate de Prim-ministrul Ucrainei şi Prim-ministrul Republicii
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Moldova la 30 decembrie 2005.
2.1.2.

Activitatea cheie 2.2.
Activităţi
2.2.1.
2.2.2.

Activitatea cheie 2.3.
Activităţi

De a monitoriza activităţile grănicereşti pe segmentul central al frontierei
moldo-ucrainene privind controlul călătorilor şi al mărfurilor, în particular,
atragînd atenţie migraţiei ilegale şi contrabandei.
De a sprijini organizaţiile UE şi internaţionale în ceea ce priveşte
soluţionarea problemei transnistrene.
De a oferi asistenţă Delegaţiei UE în Republica Moldova în vederea
realizării eforturilor Delegaţiei în procesul reglementării transnistrene.
În baza monitorizării, a analizelor amănunţite şi rapoartelor, de a asigura o
informare obiectivă a SEAE (inclusiv a Delegaţiilor UE din Republica
Moldova şi Ucraina), statele membre ale UE, guvernul Republicii Moldova şi
al Ucrainei, OSCE şi alţi parteneri internaţionali, pe probleme de frontieră
privind procesul reglementării transnistrene.
De a sprijini măsurile de consolidare a încrederii

2.3.1.

De a facilita şi sprijini măsurile de consolidare a încrederii dintre Chișinău şi
Tiraspol.

2.3.2.

De a oferi asistenţă părţilor interesate în vederea consolidării circulaţiei şi
controlului mărfurilor şi persoanelor în/din Transnistria pe căile rutiere şi
feroviare.

Obiectivul 3

De a consolida capacităţile instituţionale

Activitatea cheie 3.1.
Activităţi

De a oferi asistenţă în implementarea bunei guvernări şi a iniţiativelor
anticorupţie

3.1.1.

De a sprijini serviciile partenere în dezvoltarea, monitorizarea şi analiza
cadrului lor normativ de dezvoltare instituţională, inclusiv cu acordarea
atenţiei luptei împotriva corupţiei.

3.1.2.

De a acorda asistență serviciilor partenere în dezvoltarea şi implementarea
reformei sistemului de gestionare a resurselor umane, reflectînd cele mai
bune practici ale UE şi internaţionale, în baza datelor privind evaluarea
riscurilor de integritate.
De a spori nivelul informării publice şi de a desfăşura instruiri şi training-uri
în domeniul luptei împotriva corupţiei în calitate de elemente fundamentale
de contracarare a corupţiei.
De a consolida transferul cunoştinţelor între partenerii EUBAM şi statele
membre ale UE, instituţiile implicate în lupta împotriva corupţiei şi alte
organizaţii internaţionale în domeniu (OSCE, etc.) privind cele mai bune
practici ale UE de luptă împotriva corupţiei.
De a coopera cu toţi partenerii cu scopul de a continua monitorizarea
implementării măsurilor anticorupţie.
De a sprijini serviciile partenere în consolidarea legalităţii şi încrederii
cetăţenilor prin implementarea principiilor transparenţei şi deschiderii.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.

De a sprijini în continuare capacităţile de comunicare/relaţiile cu publicul ale
serviciilor partenere.
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Activitatea cheie 3.2.

De a oferi asistență în dezvoltarea procesului de instruire cu scopul de
a consolida capacităţile serviciilor partenere în contextul dezvoltării
durabile

Activităţi
3.2.1.

3.2.2.
3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

De a oferi asistenţă serviciilor partenere în elaborarea strategiilor de
pregătire, a planurilor, politicilor, programelor şi cursurilor de instruire care
să satisfacă necesităţile şi să asigure un randament maxim al investiţiilor,
inclusiv crearea centrelor de instruire/academiilor, cu condiţia existenţei
resurselor bugetare.
De a facilita cooperarea serviciilor partenere cu instituţiile de instruire ale
UE, organizaţiile internaţionale şi instituţiile statelor membre ale UE.
De a oferi asistenţă în vederea dezvoltării abilităţilor de predare, metodelor
de instruire şi pregătirii tehnice speciale a formatorilor desemnaţi din cadrul
serviciilor partenere.
În conformitate cu programul de pregătire convenit, de a oferi instruiri
specialiştilor practicieni din cadrul serviciilor partenere şi instruiri la locul de
muncă.
De a organiza vizite de lucru, conferinţe şi alte evenimente în baza
necesităţilor serviciilor partenere.

Obiectivul 4

De a consolida capacităţile operative

Activitatea cheie 4.1.
Activităţi

De a contribui la prevenirea şi lupta împotriva criminalităţii
transnaţionale şi transfrontaliere

4.1.1.

De a oferi asistenţă serviciilor partenere la nivel tactic şi operativ în scopul
prevenirii şi contracarării criminalităţii la frontieră.
De a sprijini serviciile partenere în reacţia lor faţă de ameninţările
identificate.
De a oferi asistență în perfecţionarea procesului de investigaţii, luînd în
considerare inclusiv rolul procuraturii, în conformitate cu standardele UE
pentru consolidarea dezvoltării supremaţiei legii în Republica Moldova şi
Ucraina.
De a sprijini activităţile Grupului permanent comun de lucru în contracararea
migraţiei ilegale şi a traficului de fiinţe umane.
De a sprijini Grupul permanent comun de lucru în contracararea traficului de
arme, a contrabandei cu mărfuri şi a fraudelor vamale, inclusiv activitatea
grupurilor speciale şi a subgrupurilor de lucru.
De a sprijini partenerii din cadrul Grupului comun de lucru în domeniul
protecţiei drepturilor proprietăţii intelectuale.
De a sprijini în continuare serviciile partenere ale Republicii Moldova şi
Ucrainei în organizarea Operaţiunilor comune de control la frontieră
(OCCF).
De a sprijini serviciile partenere în pregătirea, desfăşurarea, participarea şi
evaluarea operaţiunilor internaţionale.

4.1.2.
4.1.3.

4.1.4.
4.1.5.

4.1.6.
4.1.7.

4.1.8.
4.1.9.

De a iniţia şi sprijini operaţiuni comune de asistenţă bazate pe analiza
riscurilor şi ameninţările locale şi regionale, inclusiv:





evaluarea riscurilor;
planificarea acţiunilor;
realizarea acţiunilor;
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4.1.10.

Activitatea cheie 4.2.
Activităţi
4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.

Activitatea cheie 4.3.

confruntarea şi evaluarea rezultatelor.

De a sprijini serviciile partenere în dezvoltarea şi implementarea în
continuare a conceptului „echipe mobile”, inclusiv în ceea ce priveşte
pregătirea personalului echipelor mobile şi implementarea cadrului normativ
privind activitatea echipelor mobile.
De a consolida capacităţile analitice

De a prezenta rapoartele analitice şi rapoartele de evaluare ale EUBAM,
precum rapoarte speciale, prezentări succinte, analize tehnice, alerte,
buletine informative şi rapoarte operative serviciilor partenere respective,
SEAE/Comisiei Europene, Comitetelor Consiliului Europei, statelor membre
ale UE şi partenerului administrativ.
De a oferi în continuare asistenţă serviciilor partenere în elaborarea şi
publicarea rapoartelor lunare, trimestriale şi anuale comune de evaluare a
securităţii la frontieră (RCESF) şi de a asigura utilizarea strategică şi tactică
a RCESF.
De a sprijini poliţia de frontieră şi serviciul grăniceri în consolidarea analizei
riscurilor şi a principiilor selectivităţii.
De a sprijini serviciile vamale în consolidarea analizei riscurilor şi a
principiilor selectivităţii.
De a monitoriza aplicarea corespunzătoare şi utilizarea sistemului de
schimb prealabil de informaţii pentru prevenirea fraudelor vamale şi altor
infracţiuni şi de a promova sistemul de schimb prealabil de informații în alte
sectoare şi organizaţii.
De a consolida informarea publică în cadrul societăţii civile prin
prezentarea informaţiilor despre UE, mandatul şi realizările EUBAM şi
ale partenerilor săi şi de a spori vizibilitatea UE

Activităţi
4.3.1.

De a informa populaţia Republicii Moldova şi Ucrainei despre instituţiile UE
şi mandatul EUBAM, de a facilita sărbătorirea Zilei Europei şi, împreună cu
partenerii, de a distribui materiale informative şi organiza evenimente de
informare privind gestionarea şi securitatea frontierei în comunităţile aflate la
frontiera moldo-ucraineană, astfel ca organizarea în comun cu serviciile
partenere a expoziţiilor mobile de fotografie în PTF şi alte iniţiative.

4.3.2.

De a aprofunda parteneriatele cu societatea civilă, cu precădere în cadrul
comunităţii academice şi în şcolile din Republica Moldova şi Ucraina.
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