План дій на 2-й рік 9-ї Фази - деталізований опис заходів
Конкретна
ціль-1
Результат
1.1.
Заходи
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

Результат
1.2.
Заходи
1.2.1.

Покращити керування кордонами
Партнерським службам надана допомога в заснуванні національного
інтегрованого керування кордоном.
Надавати допомогу партнерським службам у виконанні національних
планів дій по ІКК.
Надавати допомогу Республіці Молдова в розробці Національної стратегії
інтегрованого керування державним кордоном на 2014-2016 роки.
Надавати підтримку Європейській Комісії і партнерським службам у
реалізації Флагманської ініціативи з інтегрованого керування кордонами в
рамках Східного партнерства .
Надана підтримка міжвідомчому співробітництву органів, які
працюють на кордоні.
Надавати допомогу для подальшого
розвитку і впровадження
міжвідомчого співробітництва в ППП з проведенням регулярних робочих
нарад для планування, координування та підведення підсумків.

1.2.2.

Підтримувати впровадження партнерськими службами концепції "одної
зупинки".

Результат
1.3.
Заходи
1.3.1.

Надана підтримка міжнародному співробітництву партнерських
служб, правоохоронних відомств та інших відповідних органів.

1.3.2.

1.3.3.
1.3.4.

1.3.5.
1.3.6.

Результат
1.4.
Заходи
1.4.1.

Сприяти організації спільного патрулювання кордону патрулями у складі
прикордонної поліції/прикордонної служби Республіки Молдова і України.
Продовжувати надавати допомогу у реалізації пілотного проекту спільно
керованого ППП "Бричень-Росошани" і у відповідь на спільне клопотання
партнерських служб повторити проект "Бричень-Росошани" в інших ППП,
як наприклад, спільний контроль в ППП "Паланка".
Сприяти проведенню і головувати за принципом ротації на щомісячних
Координаційних нарадах.
Підтримувати реалізацію експериментального проекту "Координаційні
пункти" агентства "Frontex" та інших проектів відомств ЄС, країн-членів
ЄС і міжнародних організацій.
Сприяти партнерським митним службам у розробці та виконанні взаємних
угод про співробітництво.
Надавати підтримку Республіці Молдова і Україні в їхніх діях, пов'язаних
зі Стратегією ЄС для Дунайського регіону, Єврорегіоном "Нижній Дунай" і
Єврорегіоном "Дністер".
Надана підтримка з питань демаркації кордону.

Продовжувати надавати допомогу з питань демаркації кордону між
Республікою Молдова і Україною, приділяючи особливу увагу центральній
ділянці.
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Результат
1.5.
Заходи

Надана допомога в процесі спрощення візового режиму.

1.5.1.

Сприяти Республіці Молдова й Україні у виконанні плану дій зі спрощення
візового режиму.

Результат
1.6.
Заходи

Охорона кордону покращена

1.6.1.

Продовжувати надавати допомогу ППРМ і ДПСУ у проведенні
прикордонних перевірок і заходів охорони кордону на підставі аналізу
ризиків.
Разом з Прикордонною поліцією Республіки Молдова виконати спільну
оцінку згідно із Шенгенським зведенням правил.

1.6.2.
1.6.3.

Надавати допомогу партнерам у впровадженні погоджених рекомендацій,
пов'язаних з повагою людської гідності та основних прав людини при
виконанні перевірок під час перетину кордону.

Результат
1.7.
Заходи
1.7.1.

Керування охороною кордону стало кращим

Результат
1.8.
Заходи
1.8.1.

Надати допомогу Прикордонній поліції Республіки Молдова у створенні
прикордонних постів спостереження у відповідності зі стандартами ЄС.
Проведена оцінка стану справ у сфері керування кордоном.

На підставі стандартів ЄС провести оцінку стану справ у сфері керування
кордоном стосовно кордону між Республікою Молдова й Україною на
місцевому, регіональному та центральному рівнях.

Конкретна
ціль-2

Зробити позитивний внесок
Наддністрянщині

Результат
2.1.
Заходи
2.1.1.

Зроблено позитивний внесок
Наддністрянщині

2.1.2.

у
у

врегулювання

конфлікту в

врегулювання

конфлікту в

Стежити і надавати поради стосовно виконання Спільної Декларації
Прем'єр-міністрів України і Республіки Молдова від 30 грудня 2005 року,
включаючи проведення тренінгів безпосередньо на робочих місцях для
митників стосовно відповідних положень Спільної Декларації.
За клопотанням надавати Представництву ЄС у Республіці Молдова
допомогу в реалізації його зусиль у процесі врегулювання конфлікту.

2.1.3.

Сприяти або підтримувати ініціативи, спрямовані на зміцнення довіри між
Кишиневом і Тирасполем.

2.1.4.

Сприяти зацікавленим сторонам у поліпшенні переміщення товарів і
людей в Наддністрянщину та з неї автомобільними і залізничними
шляхами.
Надавати зацікавленим сторонам допомогу у поліпшенні контролю над
міграційним потоком через Наддністрянщину.

2.1.5.
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2.1.6.

Забезпечувати нейтральне і об'єктивне інформування ЄСЗД (включаючи
Представництва ЄС в Кишиневі та Києві), країн-членів ЄС, урядів
Республіки Молдова й України, ОБСЄ та інших міжнародних партнерів з
прикордонних питань, що стосуються процесу врегулювання конфлікту.

Конкретна
ціль-3

Нарощувати можливості для впровадження й застосування
європейських і міжнародних стандартів/передового досвіду.

Результат
3.1.

Надана
допомога
партнерським
службам
з
приведення
організаційної структури у відповідність до європейських стандартів
і передової практики.

Заходи
3.1.1.

3.1.2.

Відповідно до клопотань, підтримувати партнерські служби в розробці
нормативної бази для інституційного розвитку, беручи до уваги аспекти
боротьби з корупцією, і надавати поради з питань подолання виявлених
розбіжностей між прикордонним та митним законодавством Республіки
Молдова й України та Зведенням правил ЄС, а також підтримувати
партнерські служби в розробці та виконанні національних законодавчих
актів і правил.
На запит партнерів, вносити свій внесок у планування та виконання їх
стратегії і політики на підставі моделей ЄС і передового світового досвіду.

3.1.3.

Надавати Митній службі Республіки Молдова допомогу в реалізації Плану
стратегічного розвитку на 2012-2014 роки, включаючи впровадження й
застосування системи керування якістю виконання на підставі Плану дій
служби.

3.1.4.

На прохання партнерських служб консультувати з питань організаційних
змін залежно від конкретних потреб і з урахуванням моделей передової
практики.
Надавати підтримку ППРМ у питаннях
структурних, системних і
організаційних змін, зокрема , надавати підтримку в реалізації принципів
"розумного кордону" (Розумні кордони) і електронного кордону.

3.1.5.

3.1.6.

3.1.7.

Результат
3.2.
Заходи
3.2.1.

3.2.2.

Результат
3.3.

Надавати МСРМ і ППРМ допомогу у розробці й проведенні реформи
системи керування кадрами з урахуванням європейської й міжнародної
передової практики і на підставі даних оцінки ризиків у сфері професійної
чесності.
Продовжувати надавати допомогу партнерським службам у впровадженні
практики керування, пов'язаної з делегуванням завдань повноважень і
відповідальності з центрального на регіональний і місцевий рівні.
Забезпечене сприяння координації дій донорів

На прохання Представництв ЄС та інших зацікавлених донорів, надавати
поради і допомогу у визначенні пріоритетів і потреб для розвитку й
модернізації інфраструктури кордону, технічного обладнання систем
охорони кордону, а також систем ІТ та зв'язку.
Поліпшувати координацію й співробітництво між донорами партнерських
служб у нарощуванні їх можливостей шляхом підтримки контактів і обміну
інформацією.
Розширені можливості зміцнення довіри та встановлення зв'язків.
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Заходи
3.3.1.

Результат
3.4.
Заходи
3.4.1.

3.4.2.
3.4.3.
Результат
3.5.
Заходи
3.5.1.

3.5.2.

3.5.3.
3.5.4.

Результат
3.6.

Заходи
3.6.1.

Результат
3.7.
Заходи
3.7.1.
Результат
3.8.

Разом з партнерськими службами ініціювати проведення
заходів,
спрямованих на зміцнення довіри, таких як спортивні турніри для
партнерських служб, представників громадянського суспільства, інших
відповідних відомств і міжнародних організацій.
Надана допомога партнерським службам у поліпшенні їх
організаційних можливостей організовувати та розвивати систему
підготовки відповідно до передової практики.
За узгодженням з партнерськими службами, надавати допомогу у
розробці навчальних стратегій, планів, підходів, програм і курсів навчання,
які будуть відповідати потребам і будуть забезпечувати максимальну
віддачу від вкладення коштів, в тому числі створення навчальних центрів
за умови наявності бюджетних асигнувань.
Сприяти співробітництву партнерських служб із навчальними закладами
ЄС, міжнародними організаціями й інститутами країн-членів ЄС.
Надавати партнерським службам допомогу в покращенні управління та
керівництва, виходячи з погоджених виявлених потреб.
Проведена підготовка й надана відповідна допомога партнерським
службам в покращенні
самодостатніх можливостей проводити
необхідне технічне навчання.
Надавати допомогу у розвитку навичок викладання, методики та
спеціальної технічної підготовки призначених інструкторів у партнерських
службах.
Відповідно до погодженої навчальної програми, проводити підготовку
практикуючих фахівців у партнерських службах і навчання без відриву від
роботи.
Організовувати навчальні поїздки, конференції й семінари з стратегічних
питань, виходячи з потреб партнерських служб.
У рамках бюджетних можливостей виявляти потреби й надавати технічну
допомогу для поліпшення виконання рекомендацій EUBAM або
допоміжних програм розвитку.
Партнерським службам надана допомога в галузі застосування
правил і положень стосовно захисту даних на кордоні між
Республікою Молдова й Україною відповідно до національного
законодавства та стандартів ЄС.
На прохання, проводити спільний аналіз існуючої системи захисту даних,
включаючи особисті дані,
на кордоні між Республікою Молдова й
Україною, надавати рекомендації відповідно до європейської практики й
сприяти партнерським службам у їх виконанні.
Покращені
можливості
партнерських
служб
у
сфері
комунікацій.
Сприяти подальшому нарощуванню можливостей партнерських служб у
сфері зв'язків/контактів з громадськістю.
Розповсюджується інформація про ЄС, про мандат і досягнення
EUBAM та партнерів Місії, а також покращене візуальне подання з
метою підвищення рівня поінформованості громадянського
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суспільства.
Заходи
3.8.1.

3.8.2.

3.8.3.

Результат
3.9.
Заходи
3.9.1.

3.9.2.
Конкретна
ціль-4
Результат
4.1.
Заходи
4.1.1.
4.1.2.
Результат
4.2.
Заходи
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.
4.2.6.

Інформувати населення в Республіці Молдова й Україні про установи ЄС і
мандат EUBAM, підтримувати
святкування Дня Європи й разом з
партнерами розповсюджувати інформаційні матеріали і проводити заходи
щодо підвищення поінформованості місцевого населення вздовж
молдавсько-українського кордону стосовно керування кордоном і безпеки,
такі як проведення
разом з партнерськими службами пересувної
фотовиставки в ППП та інші ініціативи.
Поглиблювати
партнерські стосунки з громадянським суспільством,
переважно з науковим співтовариством і школами у Республіці Молдова й
Україні.
Розповсюджувати інформацію про співробітництво EUBAM і пропагувати
досягнення як самої Місії, так і партнерських служб на міжнародному
рівні, а також приймати представників установ ЄС, країн-членів ЄС,
служб і агенцій країн-членів ЄС, представників інших відповідних установ
і організацій, таких як SELEC, ВМО і Єврорегіони.
Надане сприяння регулярному обміну інформацією й спілкуванню з
партнерськими службами та зацікавленими сторонами.
Надсилати партнерським службам, ЄСЗД/Європейській Комісії, Комітетам
Європейської Ради, країнам-членам ЄС і ООН/ПРООН звіти й оцінки,
результати й аналітичні документи.
Організовувати Засідання Консультативної Ради.
Робити внесок в запобігання й боротьбу із транснаціональною
організованою й транскордонною злочинністю
Покращені тактичні та оперативні можливості партнерських служб

Сприяти партнерським службам на тактичному та оперативному рівнях з
метою запобігання й боротьби зі злочинами на кордоні.
Підтримувати партнерські служби в реагуванні на виявлені загрози.
Надана допомога партнерським службам у розслідуванні карних
справ.
На прохання, надавати рекомендації партнерським службам у
розслідуванні й процесуальному провадженні карних справ.
Сприяти впровадженню сучасних методів ведення розслідувань, збору
доказів і використання аналізу справ.
Надавати підтримку постійній Спільній робочій групі з питань нелегальної
міграції й торгівлі людьми.
Надавати підтримку постійній спільній групі спеціального призначення з
питань злочинів на кордоні, пов'язаних з автомобільним транспортом.
Надавати підтримку постійній Спільній робочій групі з питань торгівлі
наркотиками й зброєю, контрабанди товарів і митного шахрайства.
Надавати підтримку постійній робочій підгрупі з питань контрабанди
цигарок.
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4.2.7.
4.2.8.
4.2.9.

4.2.10.
Результат
4.3.
Заходи
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.

4.3.4.

Результат
4.4.
Заходи
4.4.1.
4.4.2.
Результат
4.5.
Заходи
4.5.1.

Результат
4.6.
Заходи
4.6.1.

Результат
4.7.

Надавати підтримку постійній спільній групі спеціального призначення з
питань незаконної торгівлі зброєю і ядерними матеріалами.
Надавати підтримку постійній спільній групі спеціального призначення з
питань контрабанди наркотиків.
Продовжувати надавати підтримку партнерським службам Республіки
Молдова й України в організації Спільних операцій з охорони кордону
(СООК).
Надавати підтримку партнерським службам у проведенні міжнародних
операцій і участі в них.
Покращені аналітичні можливості

Надання службам аналітичних звітів і повідомлень для безпосереднього
використання і тактичних цілей.
Надавати допомогу відповідним відділам партнерських служб у складанні
спільних аналітичних звітів, повідомлень і розробці профілів ризиків.
Продовжувати сприяти партнерським службам у розробці й випуску
щомісячних і щоквартальних Спільних звітів про оцінку безпеки кордону
(СЗОБГК) і забезпечувати стратегічне й тактичне використання СЗОБГК.
Продовжувати розвивати обмін оперативною інформацією між
прикордонними службами Республіки Молдова й України й готовити
проекти відповідних рекомендацій.
Підвищення потенціалу партнерів з аналізу ризиків на регіональному
й місцевому рівнях.
Надавати підтримку прикордонним службам з метою поліпшення аналізу
ризиків та вибірковості.
Надавати підтримку митним службам з метою поліпшення аналізу ризиків
та вибірковості.
Проведені спільні навчання з надання допомоги з метою боротьби зі
злочинністю, пов'язаною з кордоном.
Проводити спільні навчання з надання допомоги на підставі аналізу
ризиків, а також місцевих і регіональних загроз, включаючи:
• оцінку ризику;
• планування дій;
• виконання дій;
• узагальнення й оцінку результатів.
Вдосконалене використання партнерськими службами мобільних
підрозділів для запобігання злочинності на кордоні .
Продовжувати сприяти партнерським службам у подальшій розробці й
виконанні концепції мобільних підрозділів, включаючи сприяння в
підготовці персоналу мобільних підрозділів, виконання нормативної бази
діяльності мобільних підрозділів і сприяння зміцненню міжвідомчого
співробітництва.
Ефективно використовується
система обміну попередньою
інформацією між митними службами України й Республіки Молдова.
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Заходи
4.7.1.

4.7.2.
Результат
4.8.

Надавати підтримку митним службам з метою належного застосування
системи обміну попередньою інформацією для запобігання порушень
митних правил і інших правопорушень.
На прохання, сприяти розповсюдженню системи обміну попередньою
інформацією на інші ділянки і організації українського кордону.
Розроблена
система обміну попередньою інформацією між
прикордонними службами України й Республіки Молдова.

Заходи
4.8.1.

Конкретна
ціль-5
Результат
5.1.
Заходи
5.1.1.

5.1.2.

У відповідь на спільне прохання й за умови наявності законодавчої бази й
бюджетних асигнувань, надавати підтримку прикордонним службам
Республіки Молдова й України в розробці системи обміну попередньою
інформацією про осіб, що перетинають кордон.
Робити внесок в дотримання стандартів і сприяння торгівлі,
впровадження заходів торговельної політики й модернізації митних
процедур
Партнерським службам надана допомога з метою
поліпшення
дотримання законодавчих вимог і розвитку сприяння торгівлі в
частині, що стосується митної діяльності.
Сприяти партнерським митним службам у визначенні й впровадженні
більш ефективних процедур відповідно до
потреб ділового
співтовариства й вимог СОТ, Кіотської конвенції та інших угод з метою
досягнення покращень, які отримують відображення у дослідженнях
Світового банку.
Надавати допомогу партнерським службам у впровадженні концепції
"Єдиного вікна".

5.1.3.

Продовжувати сприяти партнерам у розробці й впровадженні концепції
уповноважених економічних операторів.

5.1.4.

Надавати
партнерам допомогу в удосконаленні митного контролю,
заснованого на оцінці ризиків.
Надавати
партнерським службам допомогу у впровадженні й
застосуванні положень про спрощені процедури, включаючи спрощене
декларування й місцеве оформлення відповідно до правил ЄС.
Продовжувати сприяти митним службам у впровадженні повного циклу
процесу митного оформлення відповідно до передової практики ЄС.

5.1.5.

5.1.6.
5.1.7.
Результат
5.2.
Заходи
5.2.1.
5.2.2.
Результат
5.3.

Надавати підтримку партнерам у сфері захисту прав інтелектуальної
власності.
Надана допомога митним службам Республіки Молдова й України в
процедурах пост-митного контролю та аудиту.
Продовжувати робити внески в оцінку й розробку принципів партнерських
служб в галузі пост-митного контролю.
Сприяти партнерським митним службам у розвитку й стандартизації постмитного контролю і аудиту.
Надана допомога митним службам з метою дотримання вимог ЄС
стосовно створення Поглибленої й всеосяжної зони вільної торгівлі
(ПВЗВТ) для Республіки Молдова й України.
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Заходи
5.3.1.

Надавати допомогу партнерським службам у виконанні вимог ЄС щодо
створення ПВЗВТ між ЄС і Україною.

5.3.2.

Надавати допомогу партнерським службам у виконанні рекомендацій ЄС
щодо створення ПВЗВТ між ЄС і Республікою Молдова.

Конкретна
ціль-6

Підтримувати зусилля партнерських служб у боротьбі з корупцією,
зосереджуючи увагу на впровадженні принципів належного
керівництва ЄС
Надана допомога в боротьбі з корупцією й впровадженні належного
керівництва.

Результат
6.1.
Заходи
6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.
6.1.4.

6.1.5.
6.1.6.

6.1.7.

Надавати партнерським службам підтримку у зміцненні законності й
довіри громадян шляхом впровадження принципів
прозорості й
відкритості.
Сприяти партнерським службам у забезпеченні збалансованого підходу
до боротьби з корупцією шляхом забезпечення сприятливого середовища
для ефективного й результативного моніторингу й розслідування.
Сприяти партнерським службам у поліпшенні
впровадження й
моніторингу кодексів поведінки.
Сприяти партнерським службам у впровадженні міцних систем
професійної етики, заснованих на об'єктивних, ефективних і
результативних системах керування кадрами.
Підвищити рівень суспільної поінформованості
та забезпечення
підготовки і виховання як основних елементів боротьби з корупцією.
Покращувати передачу знань між партнерами EUBAM і країнами-членами
ЄС, відомствами з боротьби з корупцією (наприклад, STT Литви, Бюро з
боротьби з корупцією Польщі та інші) і іншими міжнародними
організаціями (наприклад, ОБСЄ й т.п.) про передовий досвід ЄС у
боротьбі з корупцією.
За згодою і при співробітництві з усіма партнерами, продовжувати
удосконалювати
антикорупційні
заходи,
пов'язані
з
двома
експериментальними проектами в міжнародних ППП на кордоні між
Республікою Молдова й Україною; також за згодою, надати допомогу в
поширенні успішних антикорупційних заходів на інші прикордонні пункти
пропуску.
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