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EUBAM

ВСТУП
Наприкінці 7-ї фази Місія Європейського Союзу з прикордонної
допомоги Молдові та Україні
(EUBAM) відсвяткувала разом зі
своїми партнерами п’яту річницю. Саме тому я з великим задоволенням представляю цей Річний
звіт, в якому відображені наші
досягнення за період з грудня
2009 року до листопада 2010
року.
Партнерство – це одна з основних цінностей EUBAM. За ці п’ять
років наше партнерство з прикордонними та митними службами, як і з іншими відповідними державними відомствами в Республіці Молдова і Україні
переросло у справжню дружбу. Саме ця довіра і порозуміння дали нам всім змогу спільними зусиллями долати перешкоди і так багато досягти.
У межах свого мандату, визначеного Меморандумом про
взаєморозуміння від 2005 року і підтриманого Європейською політикою добросусідства, особливо що стосується її
східного напрямку, а також Стокгольмською програмою,
Місія спромоглася втілити в життя амбіційний План дій.
Мені приємно доповісти, що наші партнери при підтримці
експертів EUBAM підготували стратегічні документи з Інтегрованого управління кордонами (ІУК). Уряди Республіки
Молдова та України прийняли відповідно національну стратегію ІУК та концепцію ІУК. Це значний крок вперед до зближення до стандартів ЄС в управлінні кордонами.
Виконання на протязі багатьох фаз таких дій як підготовка
Спільних звітів про оцінку безпеки кордону (СЗОБК), розробка Системи обміну попередньою інформацією (СОПІ),
Обмін оперативною інформацією між прикордонними службами (ООІПС), Спільні операції з охорони кордону
(СООК), Постійні спільні робочі групи I і II, виконання Спільної декларації, демаркація кордону, експериментальний
проект створення Прикордонних пунктів пропуску (ППП)
спільного використання і щомісячні координаційні наради з
партнерськими службами свідчать про те, що діяльність
EUBAM підтримується співробітництвом з нашими партнерами на постійному та достатньому рівні.
У 2010 році суттєво кращі результати продемонструвала
Спільна операція з охорони кордону «ТИРА», яка координувалася EUBAM на молдавсько-українському кордоні і була
спланована та реалізована у відповідності до Європейської
моделі збирання та використання оперативної інформації. З
метою надання партнерським службам порад з оперативних
питань ЄВРОПОЛ і EUBAM погодилися створити мобільний
офіс ЄВРОПОЛу при оперативному центрі (вперше за межами території ЄС).

і відповідними службами в країнах-членах ЄС. Місія надавала підтримку Спеціальному представникові ЄС для Республіки Молдова д-ру Калману Міжей та Делегації ЄС в Молдові
великою кількістю технічних пропозицій щодо створення
атмосфери довіри між Кишиневом і Тирасполем. Наприклад,
помітний внесок був зроблений у відновлення залізничного
пасажирського руху за маршрутом Кишинів-ТираспольОдеса.
Мені також приємно повідомити, що експерти Місії продовжують надавати партнерським службам допомогу з метою
нарощування можливостей і вивчення стандартів та передового досвіду ЄС у митній справі. З цією метою EUBAM зробила значний внесок у підвищення ефективності митного
контролю та сприяння законній торгівлі, а також в зусилля
партнерів, націлені на досягнення законодавчого і регулятивного зближення у процесі переговорів з ЄС щодо відповідних
асоціативних угод, в тому числі угод про поглиблені та всебічні зони вільної торгівлі.
На протязі звітного періоду EUBAM зміцнила свою інформаційно-пояснювальну роботу серед цивільного населення.
Наприклад, Місія започаткувала всебічну програму лекцій в
університетах Республіки Молдова та України. Підтримується діалог зі студентами, планується проведення спільних
заходів в школах. Польові офіси продовжували налагоджувати регулярні контакти з місцевою спільнотою під час молодіжних виставок, в школах-інтернатах та шляхом встановлення стендів в ППП для інформування громадськості.
На потребу підвищення обізнаності про проблеми корупції в
партнерських країнах EUBAM відповіла започаткуванням
літньої антикорупційної школи для студентів «Молодь проти
корупції» та проведенням лекцій про боротьбу з корупцією в
українських і молдавських університетах. Створення двох
експериментальних проектів «Відмінні прикордонні пункти
пропуску» на державному кордоні між Україною та Молдовою стало одним із заходів, здійснених EUBAM з метою
покращити професійну чесність і продемонструвати, що зниження рівня корупції в ППП є досяжною метою при умові,
якщо є сильне бажання досягти цього і можливості керувати
цим процесом.
Багато ще потрібно зробити, при чому перед Місією і нашими партнерами виникають нові складні завдання. В межах
нашого мандату ми будемо продовжувати разом боротися
за відкриту і безпечну Європу, яка служить людям і захищає
їх. Покладаючись на головні цінності EUBAM: результати,
партнерство, прозорість, нейтральність, готовність надавати
послуги і надійність, - наша команда має твердий намір і
надалі узгоджено працювати з усіма нашими партнерами і
демонструвати наші спільні амбіції добиватися успіхів.

Пан Удо Буркхолдер, Глава EUBAM
В деяких випадках EUBAM також сприяла співробітництву
між молдавськими та українськими партнерськими службами
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ТОЧКИ ЗОРУ ПАРТНЕРІВ EUBAM
Прикордонна служба
Республіки Молдова
Вже більше п’яти років триває
співробітництво між Прикордонною службою Республіки Молдова (ПСРМ) та EUBAM. Воно дає
Прикордонній службі Республіки
Молдова можливість познайомитись з кращими стандартами и
практикою гарантування безпеки
державного кордону. В 2010 році
продовжували мати місце цілеспрямовані дії з забезпечення безпеки державного кордону Республіки Молдова. Особлива
увага була направлена на розвиток системи управління державним кордоном у відповідності
до європейських стандартів.
Разом з нашими партнерами з EUBAM ми розробили Національну стратегію інтегрованого управління державним кордоном на 2011-2013 роки, яка була ухвалена Постановою
Уряду Республіки Молдова №1212 від 27 грудня 2010 року
і представлена в рамках Міжнародної конференції з інтегрованого управління державними кордонами, що проходила в
Республіці Молдова 15-16 листопада 2010 року.
Ми також зробили перші спільні кроки у спільному патрулюванні на молдавсько-українському кордоні. На протязі 2010
року ми здійснили заходи з розвитку спільного контролю на
молдавсько-українському державному кордоні, а саме було
підготовлено Проект міжвідомчої угоди про реалізацію експериментального проекту щодо спільного контролю в ППП
«Бричени-Росошани» на території України.

Прикордонна служба Республіки Молдова на постійній
основі приймає участь у підготовці Спільного звіту про оцінку безпеки кордону. Разом з EUBAM ми здійснили низку
заходів з підвищення кваліфікації особового складу Прикордонної служби Республіки Молдова в усіх сферах діяльності.
У 2011 році при підтримці наших партнерів зусилля з питань
кордону будуть спрямовані на реалізацію подальших першочергових завдань:
перетворення в життя Національної стратегії інтегрованого
управління державним кордоном на 2011-2013 роки шляхом реалізації відповідного Плану дій, який буде ухвалений
Урядом, створення ефективного механізму для його моніторингу і оцінки результатів виконання, розробка і прийняття
відповідної законодавчої та регулятивної бази;
Покращення якості оперативної роботи Прикордонної
служби Республіки Молдова завдяки додатковим повноваженням у відповідності до європейської практики з метою
протидіяти транскордонній організованій злочинності,
особливо нелегальній міграції, приймаючи до уваги започаткування переговорів з Європейським Союзом про асоціативне членство та виконання Плану дій щодо лібералізації візового режиму при одночасному дотриманні фундаментальних прав людини.
Олексій Ройбу
Генеральний директор
Прикордонної служби Республіки Молдова
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Митна служба
Республіки Молдова

тежів та протидію корупції. Іншим першочерговим завданням
є розвиток митної інфраструктури, в тому числі оснащення
митних органів сучасними засобами митного контролю.

На протязі 2010 року Митна
служба Республіки Молдова
(МСРМ) у тісному співробітництві
з EUBAM продовжувала докладати зусиль для модернізації митної
роботи у відповідності до європейських стандартів. Пріоритетними завданнями були нарощування можливостей митної системи щодо використання ефективних видів контролю на молдавсько-українському державному
кордоні, інтенсифікація обміну
інформацією з метою попередження і протидії митним злочинам і порушенням, а також сприяння торгівлі.

МСРМ сподівається на подальшу підтримку EUBAM у сфері
розвитку молдавсько-українського співробітництва з питань
стабільності та безпеки на спільному кордоні. Ми будемо
вдячні за подальшу підтримку Місії стосовно впровадження
європейських стандартів у сфері митної діяльності та нарощування інституційних і функціональних можливостей
МСРМ.

Тудор Баліцкі
Генеральний директор
Митної служби Республіки Молдова

Допомога EUBAM у сферах митних процедур, правоохоронної діяльності, внутрішньовідомчого, міжвідомчого та міжнародного співробітництва є суттєвим внеском в оптимізацію митної роботи.
Ми здійснили заходи, спрямовані на покращення Системи
обміну попередньою інформацією між митними службами
Республіки Молдова та України. Постійний моніторинг обміну інформацією та відповідні рекомендації, надані EUBAM,
дозволяють покращувати якість даних, а також їх використання для аналізу ризиків.
Особливо варто відзначити допомогу EUBAM щодо покращення роботи мобільних груп МСРМ. З метою покращення
професійних можливостей митників Місія також організувала низку навчальних заходів з таких напрямків: Інтегроване
управління кордонами, захист прав інтелектуальної власності, аналіз ризиків, пост-митний аудит, класифікація товарів,
зв'язок з громадськістю, боротьба з корупцією і таке інше.
Особливу увагу необхідно звернути на ефективну співпрацю
з EUBAM та українськими колегами у рамках різних спеціальних робочих груп. В першу чергу це стосується наших
робочих груп з боротьби з транскордонною злочинністю,
котрі забезпечили підготовку, проведення та моніторинг 7-ї
Спільної операції з охорони кордону «ТИРА-2010». Позитивні результати під час операції були досягнуті завдяки співробітництву молдавських, українських та міжнародних правоохоронних відомств (ЄВРОПОЛ, FRONTEX, OLAF та інші).
У рамках робочої групи з пунктів пропуску спільного використання сторони узгодили проект міжвідомчого протоколу
про здійснення експериментального проекту зі спільного
контролю в ППП «Бричени-Росошани» на території України.
В 2011 році МСРМ продовжуватиме працювати над гармонізацією національного митного законодавства зі стандартами ЄС, спрощенням митних процедур та покращенням функцій пост-митного аудиту і аналізу ризиків. Основні зусилля
будуть спрямовані на попередження незаконного обігу товарів, боротьбу з незаконним ухилянням від сплати митних пла-
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Державна прикордонна
служба України
У 2010 році основні зусилля Державної прикордонної служби
України (ДПСУ) були спрямовані
на виконання заходів Порядку
денного асоціації ЄС-Україна на
2010 рік, а саме на розробку
Концепції інтегрованого управління кордонами.
Місія Європейського Союзу з
прикордонної допомоги Молдові
та Україні приймала безпосередню участь у розробці цієї Концепції: у квітні 2010 року ДПСУ та EUBAM організували Міжнародну конференцію з інтегрованого управління кордонами,
яка проходила в Києві. Експерти EUBAM з інтегрованого
управління кордонами приймали безпосередню участь в
розробці як самої Концепції, так і плану дій щодо її впровадження.
Співробітництво з EUBAM у 2010 році головним чином зосереджувалось на покращенні механізмів взаємодії між правоохоронними органами України та Республіки Молдова у
сфері боротьби з торгівлею людьми та контрабандою. В
результаті спільних операцій більш практичну направленість
отримала діяльність спільних робочих груп. Під час спільних
операцій ефективнішою стала взаємодія правоохоронних
органів України та Молдови, зросла кількість організацій і
служб, які залучалися до цих операцій, були виявлені конкретні способи дій та відпрацьовані запобіжні заходи. Активно впроваджувалася система аналізу ризиків, що дало змогу
забезпечити ефективний обмін інформацією між правоохоронними органами України, Молдови та ЄС.

між правоохоронними органами України та Республіки Молдова у сфері боротьби з незаконними діями на кордоні. Першочерговими завданнями співпраці ДПСУ з EUBAM у 2011
році будуть:
•практична реалізація дій, передбачених Планом впровадження Концепції інтегрованого управління кордонами;
•започаткування спільного патрулювання на українськомолдавському кордоні;
•початок реалізації експериментального проекту, націленого на покращення технологій контролю, в ППП «РосошаниБричени»; створення показових ППП «Старокозаче-Тудора»
і «Могилів-Подільський-Отач»;
•покращення співробітництва з питань аналізу ризиків та
обміну інформацією;
•удосконалення інфраструктури, технологій та систем контролю в ППП у відповідності до кращої світової практики;
здійснення на постійній основі заходів з недопущення втягування особового складу в протиправні дії;
•сучасна професійна підготовка особового складу, особливо вивчення англійської мови;
•ухвалення и започаткування заочних навчальних курсів для
керівників прикордонних підрозділів.

Микола Литвин
Голова Державної прикордонної
служби України

Керівники прикордонних служб України та Молдови домовились розробити механізм спільного патрулювання на українсько-молдавському кордоні, в той же час узгоджено механізм проведення спільного контролю в ППП «Росошани-Бричени» і завершується підготовка міжвідомчого Протоколу
про реалізацію такого експериментального проекту в цьому
ППП. Було започатковано проект створення на українськомолдавському кордоні двох показових ППП («СтарокозачеТудора» і «Могилів-Подільський-Отач»), а також активно
впроваджувалася стратегія протидії проявам корупції, в
першу чергу серед особового складу ППП. На даний час
розпочата робота з покращення оперативної діяльності
мобільних підрозділів у відповідності до Концепції їх розвитку, в рамках підготовки до ЄВРО-2012 і з допомогою Федеральної поліції Німеччини було розроблено курс з владнання конфліктів в ППП та започатковано підготовку інструкторів з англійської мови.
У співробітництві з Центром демократичного контролю над
збройними силами (ЦДКЗС) відпрацьовується схема заочного навчання для керівників прикордонних підрозділів. У 2011
році ми продовжуватимемо реалізовувати Концепцію інтегрованого управління кордонами і покращувати взаємодію
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Державна митна
служба України
2010 рік для Державної митної
служби України (ДМСУ) став знаковим, таким, що започаткував
системні реформи діяльності митних органів України. З метою
реалізації завдань, які випливають з рішень Президента України
щодо подальшого розвитку митної справи, удосконалення та
спрощення митних процедур,
створення сприятливих умов у
сфері
зовнішньоекономічної
діяльності, було розроблено та
схвалено колегією Держмитслужби проект Концепції реформування діяльності митної служби України «Обличчям до
людей» і затверджено план першочергових заходів з її впровадження.
Також був розроблений проект нового Митного кодексу,
прийняття якого має наблизити Україну до міжнародних
стандартів, створивши умови для збільшення товарообігу з
іншими державами та розвитку нашої економіки. Держмитслужба України розглядає свою взаємодію з Місією Європейської Комісії з надання допомоги в питаннях кордону
Україні та Республіці Молдова як важливу складову своєї
діяльності. Зростання показників затримань за різними видами злочинної діяльності, особливо під час спільних прикордонних операцій, які проходять за сприяння Місії, дозволяє
дійти висновку, що її діяльність надає дієву допомогу щодо
підвищення ефективності роботи українських митників та
позитивно впливає на стан боротьби з можливими негативними проявами в охороні державних інтересів на українсько-молдавському кордоні.
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У 2010 році ми завдали суттєвий удар по контрабанді
наркотиків. Тільки в Одеському та Іллічівському портах було
затримано близько 2 тонн кокаїну та 759 кг гашишу. З огляду на те, що основна частина наркотичних речовин призначається для незаконного транзитного переміщення до європейських країн, на митну службу України покладається значна відповідальність у боротьбі з цим негативним явищем.
У 2011 році ми плануємо ще активніше взаємодіяти з партнерськими службами – Міністерством внутрішніх справ
(МВДУ), Службою безпеки України (СБУ), правоохоронними та митними органами зарубіжних країн. Значну підтримку у цьому питанні надає Місія, з якою ми тісно співпрацюємо. Так, у 2010 році за ініціативою Місії спільно з партнерськими службами України та Республіки Молдова проведена
7-ма спільна операція з питань охорони кордону «ТИРА»,
під час якої тільки митними органами України було складено
260 протоколів про порушення митних правил на загальну
суму предметів правопорушень близько 3,9 млн. грн.
У 2011 році буде продовжено реформування нашого відомства, що дозволить створити прості, прозорі, ефективні технології та процедури митного контролю з мінімізацією так
званого людського фактора. Це створить сприятливіші умови
для інвестицій в українську економіку, сприяння розвитку бізнесу і внутрішнього товаровиробника. Впевнений, що позитивні результати реформування митної системи будуть відчутні найближчим часом не тільки для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, громадян, а й для наших міжнародних
партнерів.

Ігор Калєтнік
Голова Державної митної служби України
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ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД МІСІЇ
Місія ЄС з прикордонної допомоги Молдові та Україні
(EUBAM) була започаткована 30 листопада 2005 року у
відповідь на спільне звернення Президентів Республіки Молдова та України. Місія отримала завдання надавати допомогу в нарощуванні можливостей з управління кордонами і
прикордонного контролю відповідно до стандартів ЄС та
робити свій технічний внесок в процес врегулювання придністровського конфлікту.
Прикордонні та митні служби Молдови і України, а також
інші правоохоронні та відповідні державні органи в обох
країнах є ключовими партнерами Місії. Більше 200 співробітників працюють над питаннями, пов’язаними з молдавсько-українським кордоном завдовжки 1222 км. Серед них 99
експертів з питань охорони кордону та митної справи із 19
країн-членів ЄС плюс четверо міжнародних адміністративних керівників та 118 місцевих спеціалістів з Молдови і
України.
Штаб-квартира EUBAM знаходиться в Одесі, на півдні України. Експерти Місії розташовані в трьох польових офісах в
Молдові (Басарабяска, Кишинів і Отач) і трьох польових
офісах в Україні (Котовськ, Кучурган і Одеський порт), а
також у представництві в Кишиневі (Молдова) та штаб-квартирі в Одесі.

Мандат EUBAM визначений в Меморандумі про взаєморозуміння (МВ), узгодженому між урядами Молдови і України
та Європейською Комісією. Він ставить перед Місією завдання допомагати приймаючим країнам в їх спільних зусиллях,
націлених на полегшення торгівлі та вільного пересування
людей одночасно з підвищенням безпеки кордонів. МВ є
базою для партнерських стосунків Місії, яка надає EUBAM
можливість пропонувати відповідним органам свою допомогу і поради щодо питань, пов’язаних з кордонами, митною
справою та фінансами.
Крім того, Місія має змогу удосконалювати професіоналізм
партнерських служб за допомогою наставницької роботи
стосовно їх діяльності та підтримки їх просування до кращої
практики ЄС. В межах Європейського інструменту добросусідства і партнерства (ЄІДП) Європейська Комісія (ЄК) надала бюджет розміром 12 мільйонів євро для фінансування
Місії на період з 1 грудня 2009 року до 30 листопада 2010
року. Крім того, 19 країн-членів Євросоюзу (КЧЄС) роблять
свої безпосередні внески шляхом фінансування відрядження
до Місії своїх спеціалістів з охорони кордону та митної справи.

Команда EUBAM
МІСІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ З ПРИКОРДОННОЇ ДОПОМОГИ МОЛДОВІ ТА УКРАЇНІ • РІЧНИЙ ЗВІТ • 1 ГРУДНЯ 2009 - 30 ЛИСТОПАДА 2010 рр.
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КОНСУЛЬТАТИВНА РАДА EUBAM
Консультативна Рада є керівним органом EUBAM. Вона очолюється Головою Представництва ЄС в Україні і складається
з представників Міністерства закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова, Міністерства закордонних справ України, Митних і Прикордонних служб Молдови та України, Європейської Комісії, Програми розвитку
Організації Об’єднаних Націй (ПРООН), Спеціального
Представника ЄС для Молдови (СПЄС) та Організації з безпеки і співпраці у Європі (ОБСЄ).
Декілька установ мають статус спостерігача: міністерства
внутрішніх справ та міністерства юстиції Молдови і України,
Служба інформації та безпеки Республіки Молдова (СІБ),
Служба безпеки України, генеральні прокуратури обох
країн та Міжнародна організація з питань міграції (МОМ).
В 2010 році Консультативна Рада провела два засідання.

14-е ЗКР відбулося в Одесі 21 червня. На цьому засіданні
Рада ухвалила Річний звіт за період з грудня 2008 року по
листопад 2009 року та Звіт про діяльність за період з грудня
2009 року по травень 2010 року, які містили в собі огляд
виконаної роботи та досягнутих Місією і її партнерами успіхів. Рада особливо виділила ті дії, які є значним внеском в підвищення ефективності прикордонного та митного контролю,
а саме: заходи щодо нарощування можливостей, примусові
заходи, заходи з цілеспрямованого моніторингу, метою яких
є виявлення сильних та слабих сторін застосування стандартів ЄС в управлінні кордонами і митних процедурах в Республіці Молдова та Україні, інтенсифікація обміну інформацією,
проведення спільних операцій з охорони кордону, спільна
аналітична робота, заходи з інформування та зв’язків з громадськістю. На цьому засіданні було також звернуто увагу
на прогрес в демаркації молдавсько-українського державного кордону.
На своєму 15-му Засіданні 11 жовтня в Кишиневі Рада
дала оцінку результатам роботи Місії за період з червня по вересень 2010 року, визнала прогрес, досягнутий в реалізації рекомендацій EUBAM, наданих на
основі заходів з цілеспрямованого моніторингу, і позитивно сприйняла розробку концепції Інтегрованого
управління кордонами та результати
Спільної операції з охорони кордону
«ТИРА-2010». Консультативна Рада
затвердила План дій EUBAM на 8-у
фазу, яка охоплює період з 1 грудня
2010 року по 30 листопада 2011 року.

Глава Місії ЄС (другий праворуч) відповідає на запитання журналістів під час
прес-конференції за підсумками 14-го Засідання Консультативної ради Місії ЄС.

СПІВПРАЦЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНИМ ПРЕДСТАВНИКОМ ЄС
ДЛЯ РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА
Глава EUBAM є одночасно Старшим політичним радником
Спеціального представника Європейського Союзу для Республіки Молдова д-ра Калмана Міжей. Крім того, в штабквартирі EUBAM базується один з політичних радників
СПЄС. Отже Місія та офіс СПЄС продовжували тісно співпрацювати на протязі звітного року, проводячи регулярні
наради і консультації та систематично обмінюючись інформацією з метою сприяти врегулюванню Придністровського
конфлікту.

року за участю експертів-залізничників з Кишинева і Тирасполя, експертів з ЄС та EUBAM, а також після технічної перевірки залізничних колій пропозиція ЄС стосовно принципів
відновлення пасажирського руху через регіон була прийнята
обома сторонами. 1 жовтня 2010 року відновився рух пасажирського потягу Кишинів-Тирасполь-Одеса. На прохання
команди СПЄС Місія готувала окремі технічні звіти, в свою
чергу СПЄС продовжував надавати значну політичну підтримку Місії.

СПЄС приділяв особливу увагу підтримці технічних пропозицій EUBAM щодо створення атмосфери довіри між Кишиневом та Тирасполем, а також вагомому внеску у відновлення
залізничного руху через Придністровський регіон Молдови.
Після нових раундів консультацій в лютому і травні 2010
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ЦІЛІ EUBAM І ПРОГРЕС НА ШЛЯХУ
ДО ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Покращення охорони кордону
В 2009 році на протязі 6-ї фази EUBAM здійснювала Заходи з цілеспрямованого моніторингу (ЗЦМ), в центрі уваги
яких знаходились процедури прикордонного контролю в
ППП, охорона «зеленого» та «блакитного» кордонів, порядок контролю вздовж внутрішньої лінії розмежування в Республіці Молдова. ЗЦМ є інструментом EUBAM, який використовується для спостерігання за домінуючою ситуацією в
конкретній сфері митної та
прикордонної
діяльності.
Метою ЗЦМ є виявлення недоліків, інформування партнерів
про результати спостереження
за конкретними ситуаціями та
надання відповідних рекомендацій.

до певної міри були впроваджені стандарти якості для прикордонного контролю з метою покращити обізнаність про
інші культури при проведенні правоохоронних процедур в
ППП та між ними вздовж спільного державного кордону.
Особливої уваги продовжує вимагати контроль вздовж внутрішньої лінії розмежування в Республіці Молдова, що свідчить про значні проблеми контролю за міграційними потоками через Придністровський регіон та забезпечення митної і
фінансової безпеки Республіки Молдова. Правоохоронні
органи Республіки Молдова з
допомогою EUBAM нарощують зусилля щодо створення
мобільних груп у відповідності
до кращої практики ЄС.

Проте, щоб досягти мети у
впровадженні стандартів і
практики ЄС, потрібні додаткоОкремий ЗЦМ був присвячеві реформи управління кордоний митним процедурам на
нами в цілому і національної
внутрішніх митницях обох парторгової політики. Вони вклютнерських країн і охоплював
чають в себе подальші зміни
площини, пов’язані з імпортнозаконодавчої бази, робочих
Спільне патрулювання «блакитного» кордону з партнерами
експортними процедурами.
технологій та відомчої культуз Прикордонної служби Молдови.
EUBAM виявила критичні
ри. Всі чотири партнерські
ділянки і поділилася своїми знахідками з партнерськими служби усвідомлюють це і працюють над різноманітними
службами у формі 71 конкретної рекомендації.
процесами реформування.
В 2010 році на протязі 7-ї фази EUBAM експерти Місії
надавали підтримку в подальшій роботі, надаючи допомогу
та поради чотирьом партнерським службам щодо відпрацювання їх власної політики стосовно затверджених рекомендацій та її реалізації на центральному, регіональному і місцевому рівнях. Слідом за цим були підведені підсумки прогресу в усіх питаннях, яких торкались ЗЦМ у 2009 році.
Спільні зусилля привели до покращення управління кордонами і більшої збалансованості між митною безпекою та
сприянням торгівлі за допомогою нових стратегій і модернізованих митних процедур.

Оцінка на основі Шенгенського зводу правил
На прохання Генерального директора ПСРМ експерти
EUBAM виконали попередню оцінку двох ППП в Молдові:
ППП «Аеропорт Кишинів» та міжнародний ППП «Тудора», на основі Шенгенської моделі оцінювання. Мета цього прохання була в тому, щоб провести попереднє оцінювання
двох міжнародних ППП як підготовчий крок до подальших
ознайомчих візитів експертів Єврокомісії в межах постійного
діалогу про лібералізацію візового режиму між Республікою

Велика увага приділялася розробці та просуванню процесів Інтегрованого управління кордонами, а також удосконаленню систем аналізу ризиків та обміну інформацією як в Україні, так і в Республіці Молдова. Міжвідомче та міжнародне співробітництво між партнерськими службами і іншими органами ще більше покращили координацію
дій та правоохоронних заходів з точки зору попередження злочинів на кордоні та митних правопорушень.
З допомогою рекомендацій EUBAM та стандартів
ЄС було підвищено професіоналізм чотирьох партнерських служб шляхом проведення навчання і
семінарів, що дає змогу краще реагувати на виявлені недоліки та потреби. На оперативному рівні

Співробітники Місії ЄС допомагають українським партнерам на «зеленому» кордоні
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Молдова та ЄС. Результати цього оцінювання були надані
Прем’єр-міністру Республіки Молдова і Генеральному директору ПСРМ. Одним з негайних результатів стало удосконалення деяких процедур прикордонного контролю в молдавських ППП у відповідності до стандартів ЄС.
У вересні в Одесі, а також на державному кордоні України
для прикордонних служб України та Республіки Молдова
було проведено навчальний курс з Шенгенського методу
оцінювання. Він був організований у співпраці з Прикордонною службою Фінляндії, яка надала вищому керівництву
прикордонних служб рекомендації щодо принципів і процедур Шенгенського оцінювання, а також уявлення про процедури прикордонного контролю, інфраструктуру та устаткування, що застосовуються відповідно до стандартів ЄС. Було
також проведено оцінювання управління кордоном Одеським та Старокозачим прикордонними підрозділами, а
також Одеським загоном підрозділу берегової охорони.

Нарощування можливостей
На початку 7-ї фази EUBAM запровадила стратегічний перерозподіл своїх ресурсів шляхом
утворення у штаб-квартирі Відділу
інституційного розвитку. Завдяки
своїм радникам та експертам цей
відділ отримав можливість надавати конкретну підтримку, поради і
організовувати підготовку для партнерських служб з ключових
напрямків, пов’язаних з розвитком
управління кордонами та митної
справи до стандартів ЄС.

Щоб виконати цей амбіційний план, потрібно було визначити і залучити необхідні учбові ресурси як в самій EUBAM, так
і з зовнішніх джерел. Визначення таких зовнішніх контактів в
країнах-членах ЄС та ключових закладах Євросоюзу стало
головною і зростаючою рисою ролі EUBAM у приведенні
можливостей партнерських служб до стандартів ЄС в сфері
управління кордонами та митної справи. Такий підхід закладає основи майбутніх контактів і співробітництва, які і надалі
будуть розвиватися.
В цілому в навчальних заходах і семінарах прийняли участь
понад 1400 співробітників партнерських служб, 223 з них
пройшли підготовку як інструктори. Детальний перелік всіх
навчальних заходів приводиться в Додатку II.
Навчання без відриву від роботи

Метою навчання без відриву від роботи є покращення знання
і повсякденних навичок партнерів. Експерти EUBAM, які працюють в польових офісах, допомагали партнерам і надавали
поради з метою покращення процедур прикордонного контролю. Забезпечення постійної передачі партнерам відповідних навичок безпосередньо на робочому місці складало
значну частину роботи Місії на місцях. Заходи з покращення
навичок часто приносили негайні
практичні результати і в той же час
робили свій внесок в довгостроковий розвиток шляхом приведення
прикладів професіоналізму, розширення горизонтів і, що найбільш
важливо, підвищення рівня задоволеності, яку партнери отримували
від роботи на кращому рівні.

Навчання
Стратегія і методика
Представник Федеральної поліції Німеччини Грегор

На протязі 7-ї фази польовими
офісами проводились навчальні
заходи стосовно таких тем як,
профілювання пасажирів, методика огляду та розслідування, перевірка транспортних засобів і використання спеціального устаткування.

Головною метою навчальної про- Покрандт вручає сертифікат про участь у тренінгу Місії ЄС
грами було забезпечення довгострокового стійкого розвитку шляхом нарощування можлиУчбові поїздки
востей і впровадження методу співпраці. На протязі 7-ї фази
були зроблені важливі кроки у напрямку впровадження в
На протязі фази було здійснено вісім різних учбових поїздок.
партнерських службах раціонального методу «підготовка
Вони стали невід’ємною і додатковою частиною програми
інструкторів». Одним з елементів цієї ініціативи стало наданнарощування можливостей. У візитах до відповідних відомств
ня серйозної підтримки навчальним закладам партнерів.
країн-членів ЄС, а також до Всесвітньої митної організації в
Одночасно продовжувала працювати навчальна програма з
Брюсселі приймали участь представники всіх чотирьох парбезпосередньої підготовки практикуючих спеціалістів та підтнерських служб. Такі поїздки виявились надзвичайно інфорготовки співробітників партнерських служб без відриву від
мативними, а гостинність приймаючих організацій давала
роботи там, де це було доцільно.
відвідувачам можливість самим безпосередньо спостерігати
за застосуванням сучасних методів, пов’язаних з покращенПлан підготовки було розроблено в тісній співпраці з чотирма
ням управління кордонами. Детальний перелік всіх навчальпартнерськими службами ще до початку фази. Це стало суттєних поїздок приводиться в Додатку II.
вим кроком вперед до досягнення спільних цілей партнерськими службами та підрозділами EUBAM. В цьому плані підготовки
були чітко визначені як заходи з підготовки інструкторів, так і
безпосереднє навчання практикуючих спеціалістів, крім того,
були заплановані семінари, конференції і навчальні поїздки.
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Підвищення якості і плани на майбутнє

Першочерговим завданням було приділення особливої уваги
динаміці навчального середовища та його потреб, а також
забезпеченню високої якості і послідовності самих навчальних модулів і їх проведення. З метою забезпечення точності
та послідовності у всій зоні відповідальності Місії, навчальні
матеріали ретельно вивчалися та аналізувалися відділенням
підготовки в штаб-квартирі EUBAM. Якість підготовки інструкторів забезпечувалась шляхом утворення резерву викладачів, який за необхідністю доповнювався співробітниками з
потрібним рівнем знань і досвіду. Значна увага приділялася
оцінці проведених заходів, відгуки тих, хто навчався, як в
письмовій так і в усній формі, ретельно збиралися та аналізувалися. Крім того, регулярні контакти з керівниками і
навчальними закладами давали цінну інформацію стосовно
покращення та пріоритезації навчальних заходів, а також
для розробки програми на 8-у фазу.

Надання порад щодо законодавчого, процесуального
та організаційного розвитку
Митні служби

EUBAM підтримувала партнерів у їхніх зусиллях покращити
ефективність митного контролю, збільшити митні прибутки та
сприяти легальній торгівлі. Також надавалася допомога для
виконання зобов’язань щодо законодавчого та нормативного наближення в межах угод про асоціації та вільну торгівлю
з ЄС. Здійснені дії включали в себе аналіз законодавства
партнерських служб та адміністративних процедур щодо
встановлення прогалин, на які треба звернути увагу, а також
надання порад щодо організаційних змін, необхідних для
підтримки цього процесу.
Огляд Зводу митних законів ЄС був наданий МСРМ з метою
покращити знання і розуміння його змісту, головних понять
та нових тенденцій Митного кодексу та Положень щодо
застосування. Обидві митні служби отримали поради щодо
законодавчого, процесуального та організаційного розвитку
для приведення митного статусу та процедур у відповідність
зі стандартами та передовими практиками ЄС. У Молдові
було розглянуто нову митну структуру у співпраці з Міністерством фінансів.
ДМСУ було надано порівняльний аналіз правоохоронних
повноважень у митній області в окремих відомствах державчленів ЄС. Це було пов’язано з питанням визначення статусу
правоохоронного органу. В той же час, на конференціях, які
проводила ДМСУ, були зроблені презентації на теми митного законодавства ЄС, методів роботи в процесі підготовки
проектів та застосування систем управління ефективністю.
ДМСУ отримала поради щодо передачі відповідальності за
видачу преференційних сертифікатів про походження від
Торгово-промислової палати до митної служби. Сприяння
містило в собі встановлення необхідних законодавчих та
адміністративних підготовчих заходів, а також обмін передовою практикою ЄС в області походження товарів.

Експерти Місії спостерігають за інспекцією вантажу спільно
з українськими прикордонниками й митниками

В обох країнах було проведено суттєвий аналіз чинного
законодавства та його подальшого розвитку з точки зору
пост-митного аудиту відповідно до переглянутої Кіотської
конвенції та стандартів. Зміни в законодавство України
зумовили уніфіковані та прозорі правила для ПМА в приміщеннях суб’єктів економічної діяльності. Зараз митні органи
можуть впроваджувати аналіз ризиків, а також проводити
аудит в приміщеннях суб’єктів економічної діяльності, незалежно від податкових органів. Пропозиції щодо внесення
змін у Митний кодекс Молдови, який є юридичною основою
ПМА, були складені в 2010 році, але їхнє обговорення та
розгляд у Парламенті були відкладені через вибори.
Підходи щодо досягнення більш ефективного пост-митного
контролю та аудиту були розглянуті та оцінені в обох службах. Було встановлено методи наближення до контролю,
побудованому на аудиті та, таким чином, до аудиту, побудованому на системах, а також поради щодо посилення застосування аналізу ризиків. В обох країнах було надано вичерпні поради про зміни в законодавстві та практичні кроки, які
здійснюються для посилення сприяння торгівлі, керуючись
досвідом держав-членів ЄС.
EUBAM також надала допомогу обом партнерським службам у просуванні ПМА для торгового сектору шляхом підготовки проекту інформаційних листівок та презентацій про
права та обов’язки сторін під час аудиту.
В обох країнах EUBAM підготувала проекти та визначила
методологію оцінки потреб персоналу ПМА під час застосування передових практик держав-членів ЄС, адаптованих до
національного положення.
Контроль за дотриманням правил на кордоні

Звід шенгенських правил та правила ЄС з прикордонних
питань були представлені на різних тематичних семінарах.
Завершено зіставлення цих положень із законодавством
України та Молдови, щодо питань кордону, після чого – встановлено вади, про що відповідно було повідомлено партне-
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рам. В Республіці Молдова Міністерству іноземних справ та
європейської інтеграції була надана допомога з юридичних
та інших питань, пов’язаних з процесом лібералізації візового режиму з ЄС.
До того ж була надана експертна оцінка та допомога під час
підготовки проектів нових законів та внесення змін до чинних
законів. Питання стосувалися змін в Закон «Про карну процедуру», пов'язаний зі слідчими повноваженнями ПСРМ;
надання юридичних прав ПСРМ у ефективній боротьбі з підробкою проїзних документів, а також у перевірці виду на
проживання; змін в законодавство для забезпечення виконання основних в’їзних умов іноземцями, згідно з шенгенськими вимогами; поправок до Закону «Про прикордонну
службу» для відображення рекомендованих стандартів ЄС.

Координація донорської діяльності
Беручи до уваги діяльність інших зовнішніх донорів в області
управління кордонами, Місія спільно з Представництвами
ЄС у Республіці Молдова та Україні організувала донорські
координаційні наради, метою яких стала консолідація зусиль
донорів та оптимізація допомоги, яку надають уряди та міжнародні організації. Отримана під час координаційних
нарад інформація стала у пригоді для підвищення обізнаності та для формування колективного підходу до проблем
навчання і потреб в області інтегрованого управління кордонами.

Програма бюджетної підтримки в області управління
кордоном для України
Представництву ЄС у Києві було надано підтримку стосовно
проекту Плану дій для Програми бюджетної підтримки в
Україні. Місія розглянула проект та підготувала пропозиції
для внесення поправок у частині сектору інтегрованого
управління кордонами, приділяючи увагу найбільш важливим
питанням для розвитку та поліпшення роботи партнерських
служб України.

Запобігання злочинності
Експерти EUBAM надали допомогу партнерським службам і
підтримали міжнародне співробітництво, а також обмін
інформацією в таких питаннях, як контрабанда наркотиків,
протизаконне вирощування коноплі, контрабанда м’ясної
продукції, сигарет, торгівля людьми, нелегальна міграція та
автомобільна злочинність. Також було надано підтримку
двом постійним робочим групам (дивіться нижче).
У лютому 2010 року відбулася третя тристороння зустріч
керівників Служби інформації та безпеки (СІБ) Республіки
Молдова, Служби безпеки України (СБУ) та EUBAM. Під час
зустрічі була надана оцінка співробітництву в 2009 році, а
також схвалені плани на 2010 рік та нові способи взаємодії.
Сторони дійшли згоди, що Місія буде продовжувати діяти в
ролі моста між СІБ РМ, СБУ та відповідними правоохоронними органами держав-членів ЄС.

Робочі групи з боротьби з нелегальною міграцією та
торгівлею людьми (І) і з контрабандою та порушеннями
митних правил (ІІ)
В 2010 році постійні робочі групи І і ІІ (РГ І та РГ ІІ) виявилися дуже ефективними у поліпшенні співпраці між органами та
успішній роботі з визначеними порушеннями на кордоні.
Результати спільних слідчих заходів РГ І та РГ ІІ свідчать про
значний прогрес роботи партнерських служб у боротьбі з
нелегальною міграцією, торгівлею людьми, наркотиками та
зброєю, контрабандою сигарет, автомобільною злочинністю
та порушеннями митних правил.
Протягом 2010 року в рамках роботи РГ І та РГ ІІ та з огляду
на оперативні потреби слідчих органів партнерських служб
EUBAM організувала 50 зустрічей. Ці зустрічі проводились з
метою поліпшення обміну інформацією та оперативного планування, в них прийняли участь слідчі з таких відомств:
ДМСУ, МСРМ, ДПСУ, ПСРМ, СБУ, СІБ РМ, МВС України,
МВС РМ, прокуратури та консульств, співробітники правоохоронних органів з декількох країн і такі організації, як
ЄВРОПОЛ, Агентство FRONTEX, регіональний центр SECI.
У портах Одеси та Іллічівська було узгоджено надання допомоги з боку EUBAM в межах операції «ФЕНОМЕНИ», яка
спрямована на боротьбу з торгівлею наркотиками, контрабандою сигарет та незаконним перевезенням валюти. Ґрунтуючись на зібраній інформації, була заснована робоча підгрупа – яку координують МВС РМ і МВС України – для розробки заходів з боротьби із зростаючою кількістю випадків
контрабанди сигарет.
Боротьба з торгівлею наркотиками
Місія сприяла співробітництву між литовською митною службою та СБУ, що призвело до спеціальної операції, яка була
проведена у квітні 2010 року. Протягом операції українська
влада затримала в Одесі чотирьох осіб, які намагалися продати 2 кг кокаїну.

Молдавські прикордонники й співробітники Місії працюють пліч-о-пліч
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В червні-липні в порту Одеси було проведено три значних
затримання кокаїну. Всього СБУ, ДМСУ та ДПСУ було вилучено 1 925 кг кокаїну. На запит партнерських служб EUBAM
надала допомогу у розслідуванні контейнерних маршрутів
та залучених компаній. До того ж, Місія організувала декілька оперативних зустрічей між представниками українських
та молдавських правоохоронних органів з метою планування спільної стратегії розслідування.
На запит українських партнерів EUBAM організувала інші
оперативні зустрічі щодо сприяння розслідуванню міжнародного злочинного кола, втягнутого у торгівлю наркотиками, в
яких прийняли участь Кримінальна поліція Польщі та Німеччини, а також СБУ. Слідчим вдалося встановити підозрюваних у контрабанді амфетамінів, які пов’язані з організованими злочинними групами.
Експерти EUBAM вказали на високий рівень ризику постачання керамічної плитки для обличкування стін із Південної
Африки до Іллічівського морського порту. В результаті співробітниками Відділу з боротьби з контрабандою Південної
митниці ДМСУ було виявлено 759 кг смоли коноплі. Спільними зусиллями в Україні було заарештовано два громадянина
України, а громадянина Канади затримали в Німеччині.
У червні співробітниками МСРМ було виявлено канал незаконної торгівлі екстазі з Бельгії до Російської Федерації
через Україну та Молдову, що призвело до арешту чотирьох
осіб, які належать до міжнародної злочинної мережі. У
період з липня до листопада 2010 року Місія EUBAM сприяла обміну інформацією між представниками Федеральної
поліції Бельгії та МСРМ. У результаті вжитих оперативних
заходів було вилучено 4464 пігулок екстазі. Згодом була
проведена оперативна нарада між бельгійськими, молдавськими та російськими вповноваженими органами для підведення підсумків міжнародних розслідувань у трьох країнах.

Викрадені транспортні засоби
На запит Поліції Італії Місія сприяла оперативній зустрічі з
СБУ відносно декількох випадків незаконного ввезення спортивних мотоциклів в Україну. Ці транспортні засоби були
викрадені в Італії в період з березня по грудень 2010 року та
виставлені на продаж в Україні. Всі мотоцикли – дорогі нові
моделі, які ще не були офіційно випущені. В обох країнах
було посилено слідчі заходи.

Контрабанда сигарет
Згідно з «Планом спільної діяльності СБУ та EUBAM на 7-у
фазу» відбулася оперативна зустріч за підтримки Фінансової гвардії Італії та СБУ в Одеській області. Обидві сторони
висловили зацікавленість до забезпечення стійкого співробітництва на оперативному та тактичному рівнях, збільшення
обміну інформацією та розвитку спільних стратегій щодо
проведення розслідувань з метою запобігання контрабанди
сигарет та боротьби з нею.

EUBAM також сприяла налагодженню співробітництва між
МВС РМ та відповідними румунськими органами після випадку виявлення в Молдові 14,7 мільйонів сигарет різноманітних
марок, оцінна вартість яких склала 5 мільйонів євро на європейському ринку. Вантаж прямував до Болгарії. Місія сприяла обміну інформацією між молдавськими та румунськими
слідчими з метою виявлення підозрюваних.
EUBAM випустила аналітичний звіт, який підкреслює порушення митних правил, пов’язаних з торгівлею сигаретами в
Республіці Молдова. Аналіз показав, що кількість сигарет,
які офіційно ввозяться до Молдови, значно перевищує ринковий попит. Затримання, вчинені молдавськими та європейськими правоохоронними органами протягом року, підтвердили результати цього звіту: було незаконно експортовано
понад трьох мільярдів сигарет з молдавськими акцизними
марками.

Контрабанда м'яса
Після зустрічі Місії з ветеринарними службами України та
Молдови щодо імовірної контрабанди м’яса через молдавсько-український кордон було підготовлено аналітичний звіт
«Про потенційне незаконне ввезення м’яса з Придністровського регіону Республіки Молдова». Таке припущення підтверджується ключовими показниками, такими як велика кількість м’яса, що імпортується в Молдову, зокрема, призначене
для Придністровського регіону, відсутність значних затримань
ДМСУ на придністровській ділянці українсько-молдавського
кордону, а також відсутність відповідного експорту цих продуктів з Молдови. Необхідність у належному реагуванні на
таке довгострокове явище, як контрабанда м’яса в регіоні
залишилась одним із пріоритетів роботи Місії. Неодноразово
вжиті заходи для посилення контролю на підставі збору
інформації та аналізу ризиків довели свою ефективність.
Аналіз показав, що на даний час не існує значних ризиків
для державного бюджету Молдови стосовно широкомасштабного та незаконного ввезення м’яса на молдавську
територію. Різниця між рівнем попиту та пропозиції не передбачає причин для хвилювання і не є підставою для підтвердження контрабанди м’яса з Придністровського регіону в
інші частини Республіки Молдова.

Інші приклади запобігання злочинності
Місія надала допомогу МСРМ стосовно поточних справ,
таких як імпорт меблів з Німеччини, текстилю з Туреччини, а
також запасних частин транспортних засобів. EUBAM також
зв’язувалась з молдавськими партнерськими службами
щодо питання надання допомоги у розслідуванні справи,
пов’язаної з затриманням співробітниками МВС РМ 1,8 кг
урану-238, рушниці, боєприпасів та інших незаконних
речей. В результаті МВС було заарештовано три громадянина Молдови.
Було проведено спільні навчання («ринок «7-й кілометр»)
стосовно надання допомоги партнерським службам у
боротьбі з незаконним ввезенням товарів з ринку «7-й кіло-
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метр» до Молдови через Придністровський регіон. Експерти
EUBAM сприяли у координації заходів з боротьби з контрабандою, таких як спільні мобільні патрулі, оформлення
комерційних вантажів на виїзд з України та частіше використання аналізу ризиків у плануванні дій правоохоронних
органів.
Місія допомогла партнерським службам Молдови та України
у затриманні літака («Антонов АН-2») поблизу молдавськоукраїнського кордону у серпні 2010 р. Літак без реєстраційних номерів, розпізнавальних знаків та засобів позиціонування було виявлено молдавською владою на полі в районі
Бричен, у північній частині Молдови. Було встановлено, що
літак незаконно пересік українсько-молдавський кордон.
Місія сприяла обміну інформацією та організувала оперативну нараду між представниками СБУ, МВС РМ, Транспортною прокуратурою Республіки Молдова (ТП РМ) та Службою інформації та безпеки Республіки Молдова (СІБ).

Незаконна міграція та торгівля людьми
Місія EUBAM прийняла учасників спільної польсько-німецької ініціативи («Одеса»), яка надає допомогу українським
партнерам у просуванні в напрямку передового досвіду ЄС
у боротьбі з ТЛ. Дводенний семінар підвищив обізнаність
ДПСУ та громадських організацій щодо запобігання ТЛ в
Одеській області.
Місія допомогла відповідним правоохоронним органам у
п’яти кримінальних справах, пов’язаних з незаконною міграцією та торгівлею людьми (таких як незаконна міграція громадян РМ до ЄС через Польщу, Італію чи Румунію; незаконна міграція громадян Афганістану до ЄС через Україну та
Молдову; торгівля громадянами РМ та їх незаконне перевезення до Великобританії через Румунію). Місія координувала розслідування, які проводились, давала рекомендації та
виступала в ролі платформи для обміну інформацією та проведення оперативних нарад, у результаті чого партнерські
служби Молдови та України і правоохоронні органи країн
ЄС змогли виявити понад 170 підозрюваних та вісім компаній, які мають відношення до незаконної міграції в якості
організаторів чи жертв.

Поліпшення справляння
митних платежів
Зусилля МСРМ та ДМСУ були об’єднанні для виконання
державних пріоритетів митної політики. Акцент було зроблено на інструментах сприяння торгівлі, двостороннє співробітництво та поліпшення вибірковості ризиків. Після приєднання
до Всесвітньої торгової організації (ВТО) Республіка Молдова та Україна провели митну реформу. Обидві митні служби
оновлюють свої оперативні та адміністративні процедури відповідно до стандартів ЄС.

Система обміну попередньою інформацією (СОПІ)
У 2010 році EUBAM продовжувала слідкувати за прогресом
впровадження протоколу СОПІ (підписаного в листопаді
2006 року Урядами Молдови та України). Початкові труднощі, які виникали у зв’язку з різними методами зберігання митних даних у кожній країні, були переможені.
До роботи системи належить обмін даними щодо руху вантажів, у тому числі повітряних вантажів, через українсько-молдавський державний кордон (включаючи придністровський регіон),
та є корисним інструментом у виявленні всіх типів порушень
митних правил. На початку 2010 року оцінка системи з боку
Місії показала, що часткове впровадження рекомендацій
EUBAM партнерськими службами призвело до поліпшення точності даних, обробки даних та процедур митного оформлення.
Як підтверджено на центральному та місцевому рівнях, у наданні даних СОПІ не було виявлено затримок.
Більше того, підписання домовленостей з Білоруссю та
Росією вказує на готовність партнерських служб до подальшої розробки системи. Також поліпшилась передача інформації СОПІ до відділів аналізу ризиків, боротьба з порушеннями митних правил та пост-митного аудиту.

ЗЦМ щодо заниження вартості та невірної класифікації
на внутрішніх митницях
Завданням цього ЗЦМ було вивчення методів оцінювання
митної вартості партнерськими службами, і наскільки таке
оцінювання ґрунтувалося на підозрах про порушення митних
правил (заниженні вартості та невірній класифікації). ЗЦМ
стосувалося товарів, оформлених у ЗВ EUBAM. Ґрунтуючись
на отриманих даних, обидві сторони отримали ряд рекомендацій щодо організаційних, технічних та процесуальних
заходів, впровадження яких значно поліпшить ефективний
збір мита.

ЗЦМ щодо походження товарів (ПТ)
ЗЦМ сконцентровано лише на преференційному та не преференційному ПТ для імпорту. З точки зору отримання прибутків,
походження – це один з елементів, який потребує особливої
уваги відносно оцінки уникання від сплати мита та дотримання
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заходів торгової політики. ЗЦМ з ПТ завершило оцінку
EUBAM трьох ключових факторів отримання митних прибутків:
Митної оцінки, класифікації та походження товарів.
Окремо в 2010 році EUBAM представила молдавській владі
Спеціальний звіт під назвою «Обробка м’яса в ВЕЗ РМ Твардиця: справа Carne Sud Srl» стосовно імпорту зарубіжного
м’яса з вільної економічної зони (ВЕЗ) в іншу частину Молдови без сплати мита. Місія EUBAM рекомендувала внести
зміни до законодавства стосовно вилучення поняття «походження» у визначенні національних товарів у Митному кодексі, а також скасування звільнення від мита на товари походження в ВЕЗ у Законі «Про митний тариф».

Боротьба з корупцією
Як в Республіці Молдова, так і в Україні відповідними Урядами та міжнародними організаціями було встановлено, що
корупція є суттєвою та розповсюдженою проблемою.
EUBAM та її партнери визнають перешкоджаючу роль, яку
відіграє корупція при досягненні цілей розвитку, і Місія призначила Радника з питань боротьби з корупцією для відображення важливості цього явища.
У зв’язку з подальшим вирішенням цієї проблеми, EUBAM
розробила два пілотних проекти, чи «островка чесності», на
спільному молдавсько-українському кордоні, а також сприяла поліпшенню роботи з громадськістю в обох країнах. Крім
того, був залучений короткостроковий експерт та після
досліджень в обох країнах була розроблена Стратегія допомоги EUBAM у боротьбі з корупцією на 2010-2012рр., яка
визначила ключові сфери майбутнього співробітництва в
межах мандату EUBAM.

Експериментальний проект з боротьби з корупцією
«Островки чесності»
Після підписання угоди з митними та прикордонними партнерськими службами було визначено два місця проведення

пілотного проекту: Тудора – Старокозаче на півдні та Отач –
Могилів-Подільский на півночі. За підтримки керівництва,
співробітники усіх чотирьох партнерських служб на чотирьох
ППП пройшли інтенсивне навчання та приймали участь у
семінарах з професіональної етики та чесності, деякі з них
були комбінованими заходами. До того ж, місцевому керівництву була надана підтримка та інструктаж у розробці та
застосуванні заходів щодо боротьби з корупцією. В чотирьох населених пунктах було проведено опитування осіб, які
перетинали кордон, для оцінки їхнього досвіду та розуміння
корупційної практики серед органів, що працюють на кордоні. Хоча цілей цього проекту не можна досягти за короткий
відрізок часу, зараз закладено міцний фундамент, який
можна буде розвити далі у 8-й фазі.

Взаємодія з громадськістю
Наріжним каменем стратегії EUBAM було поліпшення відносин з громадським суспільством у питаннях, пов’язаних з
боротьбою з корупцією, особливо у контексті управління
кордонами. EUBAM мала намір підняти рівень суспільної свідомості та знизити рівень толерантності до корупції, особливо серед молодого покоління.
Ця ініціатива включала в себе декілька лекцій для студентів
вищих учбових закладів обох країн, а також два семінари зі
спонсорською підтримкою EUBAM та літній табір з боротьби
з корупцією для студентів. Два семінари було проведено за
запрошенням Одеської обласної адміністрації. Один з них
стосувався державних службовців адміністрації, а наступний
захід був спрямований на освітню сферу.
Цим літом у Молдові проходила школа з боротьби з корупцією. Двадцять шість відібраних за конкурсом студентів з
обох країн відвідали цей тижневий захід. Школа проходила
за спонсорською підтримкою EUBAM, співорганізаторами
став Центр з боротьби з економічними злочинами та корупцією, а також ДПСУ. Студенти приймали участь у ряді заходів, які, окрім лекцій, включали рольові ігри та бесіди у формі
питань та відповідей разом із запрошеними представниками.

Прем’єр-міністр Республіки Молдова пан Влад Філат (на фото в центрі) відвідав першу літню школу з боротьби з корупцією
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EUBAM
МВС. Рекомендації, а також погляд на розвиток Прикордонної служби Республіки Молдова у десятилітній перспективі,
були направлені Прем’єр-міністру Республіки Молдова,
Міністру внутрішніх справ та Генеральному директору
ПСРМ. Погляд на розвиток служби відображає спостереження EUBAM щодо стратегії, оперативної діяльності, організаційної структури, управління кадровими ресурсами та
логістики.
В більш широкому контексті EUBAM надала свою професійну допомогу для Східного партнерства ЄС відносно Провідного ініціативного проекту з Інтегрованого управління кордонами за допомогою розробки розширених планів дій.
Люди, що перетинають кордон, беруть участь в опитуванні
громадської думки щодо проблем корупції

Важливість цього заходу було підкреслено двома візитами
Прем’єр-міністра Молдови в школу та суттєвим розголосом,
який отримала школа. Успіх цього заходу забезпечило розширення діяльності EUBAM в цій області в тісній співпраці з
нашими партнерами та надалі впродовж 8-ої фази.

Інтегроване управління кордонами
Сприяння розвитку інтегрованого
управління кордонами
Інтегроване управління кордонами (ІУК) є стратегічним ґрунтом для національної стратегії управління кордонами як в
Україні, так і в Республіці Молдова. 27 жовтня 2010 р. Кабінет міністрів України схвалив Національну концепцію ІУК, а
27 грудня 2010 р. Національну стратегію ІУК затвердив і
Уряд Республіки Молдова. В кожній з країн стратегія буде
розроблятися на основі планів дій міжвідомчих робочих груп,
які очолюють Державна прикордонна служба України та
Національна рада з ІУК у Республіці Молдова. Обидві
робочі групи попросили, щоб представники EUBAM також
приймали участь у розробці.
Основна мета таких ініціатив з ІУК – полегшити законне
переміщення через кордон для осіб, транспортних засобів та
товарів і в той же час вжити заходів з боротьби з незаконною
міграцією та транскордонною злочинністю та забезпечити,
таким чином, високий рівень безпеки держави.
EUBAM допомагала партнерським службам обох країн у
підвищенні їх знань про концепцію ІУК ЄС і її застосування
державами-членами ЄС. В рамках підтримки EUBAM організувала дві міжнародні конференції з ІУК. Вони були організовані спільно з ДПСУ (конференція в Києві 14-15 квітня
2010р.) та з ПСРМ (конференція у Кишиневі 17-18 листопада 2010р.). Більш того, EUBAM провела два курси з ІУК для
представників відповідних відомств обох країн.
Щоб забезпечити успіх ІУК у Молдові, EUBAM підготувала
рекомендації за сприянням Женевського центру демократичного контролю над збройними силами (DCAF) щодо реформування Міністерства внутрішніх справ (МВС) та Системи
безпеки кордону Республіки Молдова. Це передбачає
подальше інтегрування ПСРМ разом з іншими службами в

16

Спільна операція з охорони кордону «ТИРА»
Спільні операції з охорони кордону сприяють транскордонному співробітництву між українськими, молдавськими та
міжнародними правоохоронними органами та проводяться
щорічно. У 2010 р. EUBAM відігравала важливу консультативну роль на оперативному, технічному та тактичному рівнях під час планування та протягом оперативних фаз Операції «ТИРА».
Операція «ТИРА» включала в себе наступні завдання: поліпшення внутрівідомчого, міжвідомчого та міжнародного співробітництва, підвищення професіоналізму митних та прикордонних служб, а також інших правоохоронних органів України та Молдови на оперативному рівні, розвиток методів аналізу ризиків, а також більш ефективне реагування на дії
транскордонної злочинності.
Спільно з партнерами EUBAM представила інноваційні елементи, такі як ключові аспекти Європейської моделі кримінальної оперативної інформації. Наприклад, нові робочі
групи зіграли важливу роль в області аналізу та обробки

Друга з двох конференцій із Інтегрованого управління
кордонами, які проводились в 7-й фазі, відбулася в Кишиневі

оперативної інформації, а також в області обміну інформацією. Завдяки такому цільовому підходу, який ґрунтується на
оперативних даних, молдавським та українським службам
вдалося виявити декілька каналів нелегальної міграції та
випадків контрабанди, а також визначити способи скоєння
цієї незаконної діяльності.
Результати по обидві сторони українсько-молдавського кордону демонструють переваги міжвідомчого та транскордон-
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ного співробітництва та сприяння. Під час цілеспрямованих
заходів українськими та молдавськими службами було виявлено декілька широкомасштабних випадків контрабанди
сигарет та транспортних засобів, незаконної міграції та торгівлі людьми. Загальна вартість контрабандних товарів, виявлених під час операції «ТИРА», склала понад 535000 євро,
що на 171% більше (198000 євро) вартості товарів, вилучених під час СООК «НІКОНІЙ» (2009р.). В цілому було виявлено 277 випадків, з яких близько 50 можуть бути пов’язані
з міжнародною та регіональною організованою злочинністю.

ЗЦМ з використання митної варти України

EUBAM сприяла обміну інформацією між ЄВРОПОЛом,
Агентством FRONTEX та партнерськими службами з метою
запобігання низці випадків незаконної міграції. Під час операції «ЮПІТЕР» та «ТИРА 2010» Місія зміцнила співробітництво з Агентством FRONTEX. Операція «ЮПІТЕР» була
направлена на боротьбу з незаконною міграцією та торгівлею людьми у співробітництві з декількома країнами-членами ЄС, які також приймали участь у операції «ТИРА 2010».
В результаті співробітництва EUBAM та Агентства FRONTEX
була надана підтримка українським та молдавським партнерам у справах, пов’язаних з незаконною міграцією та торгівлею людьми.

Партнери EUBAM повідомили про необхідність використання спеціального обладнання в мобільних підрозділах. Місія
закінчила процес закупівлі необхідного обладнання, постачання якого очікується в 2011 році.

Сприяння мобільним підрозділам
ЗЦМ з використання
підрозділів

прикордонних

мобільних

З 14 червня по 9 липня чотири польових офіси EUBAM проводили захід з цілеспрямованого моніторингу для оцінки
роботи прикордонних мобільних підрозділів. Оцінка робилась на основі огляду діяльності шести Регіональних управлінь ПСРМ, які здійснюють спостереження та перевірки на

З 1 по 31 липня 2010 року в зоні відповідальності Дністровської та Ягорлицької митниць, а також в митницях Одеського
та Іллічівського портів Місія провела оперативні фази ЗЦМ
«Операції митної варти ДМСУ». У Державній митній службі
знають про необхідність внесення змін до структури, законодавчої бази та методології роботи; наразі проводяться реорганізаційні заходи.
Технічка допомога

Спільний звіт про оцінку безпеки на кордоні (СЗОБК)
В 2010 р. істотно поліпшені розсилання та зміст СЗОБК, при
цьому регіональні та місцеві підрозділи краще інформують
про ситуацію на кордоні та зміни в області управління кордоном по обидва боки спільного кордону. Завдяки новому формату стало можливим робити аналіз, який більш наближений
до оперативних потреб партнерських служб. Новий щомісячний СЗОБК, складений спільно експертами ВАОП EUBAM
та представниками чотирьох із партнерських служб, є більш
аналітичним та далекоглядним документом, який можна
використовувати на всіх рівнях. Усі партнерські служби
поліпшили розсилання СЗОБК на регіональному рівні, але
на місцевому рівні ситуацію ще треба вдосконалювати. В
даний час партнерські служби готують попередній звіт, який
EUBAM використовує як базу для написання щоквартального СЗОБК. Щоквартальний СЗОБК – це динамічний документ, який задовольняє потреби партнерських служб в галузі стратегічного та оперативного планування.

Пілотний проект зі спільно керованого ППП «БричениРосошани» та спільне патрулювання
Робоча група досягла подальших успіхів у розвитку спільно
керованих пунктів пропуску. Представники прикордонної та
митної служб України та Республіки Молдова, за сприянням
EUBAM, підготували протокол та супутні документи для сприяння партнерським службам у здійсненні спільного контролю
в ППП «Росошани-Бричени».

Робота Оперативного центру операції «ТИРА-2010»

молдавсько-українському кордоні. Аналіз свідчить про те,
що керівництво ПСРМ на регіональному рівні розуміє роль
та визнає важливість створення системи мобільних підрозділів. Завдяки результатам ЗЦМ підвищилась ефективність
мобільних підрозділів.

Підготований та узгоджений план з модифікації інфраструктури ППП. Під час цієї фази для митної та прикордонної
служб Республіки Молдова Місія закупила обладнання,
необхідне для обміну даними між ППП «Росошани» та ППП
«Бричени». Експериментальний проект покликаний встановити подальшу основу для концепції спільної охорони кордону в ППП. Однак реалізація проекту знаходиться на стадії
завершення та підлягає затвердженню на міжвідомчому рівні.
Ініціатива стосовно створення системи спільного патрулювання між прикордонними службами України та Республіки
Молдова також знаходиться в процесі реалізації. В 2010 р.
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під егідою EUBAM було організовано дві зустрічі робочих
груп. Учасники досягли згоди щодо головних завдань та можливим процедурам спільного патрулювання. На південній
ділянці спільного кордону прикордонні служби України та
Республіки Молдова вже розпочали координування патрульної діяльності.

Внесок у врегулювання
придністровського конфлікту
Впровадження Спільної декларації Прем’єр-міністрів
України та Республіки Молдова
Місія продовжує спостерігати за впровадженням Спільної
декларації та положень молдавського законодавства щодо
здійснення належного контролю зовнішньої торгівельної
діяльності компаній Придністровського регіону Республіки
Молдова. Подібний контроль необхідний для надання торгових преференцій цим компаніям. ДМСУ продовжує виконувати положення Спільної декларації та перевіряє вантаж, що
ввозиться на територію України, на наявність необхідної
реєстрації, штампів на експорт та проходження митного
оформлення, яке виконують співробітники МСРМ.
Для отримання торгових преференцій придністровським компаніям необхідно зареєструватися в Державній реєстраційній палаті та оформити свої товари в Митній службі Республіки Молдова. До кінця грудня 2010 р. був зареєстрований
681 суб’єкт економічної діяльності з Придністровського
регіону Республіки Молдова: 205 зареєстровано на постій-

ній основі та 476 – на тимчасовій. З початку впровадження
нового митного режиму в 2006 р. з Республіки Молдова
придністровськими компаніями було експортовано товарів
на суму близько 1804 млрд. євро, а імпорт товарів досяг
364 143 мільйона євро. В 2010р. зменшився вплив міжнародної економічної кризи на діяльність придністровських
зареєстрованих компаній, в той час коли спостерігалося стабільне зростання об’єму торгівлі.

Відновлення залізничного сполучення
З літа 2008р. EUBAM почала надавати технічну підтримку
для повного відновлення залізничного руху через придністровський регіон Республіки Молдова. EUBAM надала європейським учасникам технічну оцінку та вирішення залізничних питань, що стало цінним інструментом для покращення
співробітництва між вищим керівництвом ДП «Залізниця
Молдови» та представниками так званої придністровської
залізниці.
10 вересня 2010 р. представники залізниць Російської
Федерації, України та Республіки Молдова дійшли згоди
щодо відновлення залізничного сполучення «КишинівОдеса» з 1 жовтня 2010р. На цей час даний пасажирський
потяг проходить через Придністров’я, де пасажири підлягають перевірці з боку співробітників прикордонної
служби/поліції та митниці відповідних відомств/органів.
Місія проаналізувала проект поправки до Постанови №
1001 РМ («Про декларування товарів економічними агентами східних регіонів») і надіслала свої технічні висновки
заступнику прем’єр-міністра РМ з питань реінтеграції
МСРМ. Завдяки такому позитивному кроку придністровські
економічні оператори зможуть експортувати товари молдавського походження залізницею через придністровську ділянку українсько-молдавського кордону без додаткових витрат,
пов’язаних з перенаправленням їхніх вантажів. Місія рекомендувала молдавському уряду продовжити розробку положень проекту поправки, щоб наблизити їх до європейських
стандартів з урахуванням територіальної цілісності та єдиної
митної території Молдови.

Міграційні потоки через Придністровський регіон
Республіки Молдова
Для посилення контролю за міграційними потоками через
неконтрольовану ділянку українсько-молдавського кордону
Місія надіслала МВС РМ офіційний документ, який містить
низку пропозицій, виходячи з діяльності мобільних підрозділів, що ґрунтується на зборі та аналізі оперативних даних
(контроль всередині країни), і механізму співробітництва між
відповідними структурами Кишинева та Тирасполя.
Даний офіційний документ EUBAM є відповіддю на низку ініціатив (у формі проекту постанов), розроблених міністерством МВС, яке висловило намір створити внутрішні пости
контролю за міграцією, які будуть цілодобово, сім днів на
тиждень здійснювати контроль за транспортними засобами
та іноземними громадянами, які в’їжджають на/залишають
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територію, що контролюється владою Кишинева, через Придністровський регіон. Даний документ забезпечує контроль
за міграційними потоками через Придністровський регіон та
їх реєстрацію, а також гарантує свободу осіб, що перетинають кордон, та зміцнює довіру між двома берегами річки
Дністер.

Підвищення рівня обізнаності
громадськості
Нарощування
можливостей
співробітників
партнерських прес-служб із зв’язків із громадськістю

Демаркація кордону
В 2010 році Місія продовжувала сприяти процесу демаркації молдавсько-українського кордону. Демаркацію центральної ділянки кордону було розпочато в середині липня 2010
року. Спільній українсько-молдавській комісії з демаркації
кордону (СУМКДК) вдалося узгодити необхідні робочі угоди
з представниками з Придністровського регіону Республіки
Молдова. Група з демаркації, до складу якої входять молдавські й українські експерти, за участю короткотермінового
експерту (КЕ) EUBAM, визначила місце розташування майбутніх прикордонних знаків.
Під час польових робіт було попередньо розмічено 120 км
кордону. Робота виконувалась відповідно до угоди за 2003
рік про нанесення лінії кордону на місцевості й визначення
місць установлення прикордонних знаків. Відповідно до КЕ
Місії українська та молдавська сторони цілком розуміють й
можуть застосувати методологію й технічні навички в області геодезичних робіт й робіт із демаркації. Задля прискорення процесу демаркації й складення демаркаційних карт була
озвучена необхідність у сучасних картографічних матеріалах. Місія погодилась допомогти в отриманні супутникових
зображень центральної ділянки кордону.

Співробітники Відділів із зв’язків із громадськістю партнерських служб підвищили свою кваліфікацію під час навчальної поїздки до Великобританії

Протягом 2010 р. Місія продовжувала працювати в області
нарощування можливостей співробітників партнерських
прес-служб. Для представників прес-служб було організовано три тренінги з професійної підготовки. Також для 12 співробітників прес-служб була організована навчальна поїздка
в Лондон, під час якої учасники зустрілись із співробітниками відділів із зв’язків із громадськістю Державного управління податкових та митних зборів Великобританії, а також відвідали телевізійний центр ВВС й агентство VisitBritain (державна структура, яка займається залученням туристів до
Великобританії). Місія також продовжує встановлювати
сучасні інформаційні стенди, що відображають інформацію
митного характеру, на яких у зрозумілому й простому форматі подані правила користування «зеленим» коридором.

Робота EUBAM в області зв’язків із громадськістю
Задля підвищення обізнаності про EUBAM в Молдові, Україні та ЄС, Місія активно налагоджувала відносини як із національними, так і з міжнародними ЗМІ. Було проведено сім
офіційних прес-конференцій з метою оголошення результатів засідань Консультативної ради, конференцій ІУК, Тристоронньої зустрічі, СООК «ТИРА» й відкриття представництва
Місії в Кишиневі. Представники місцевих та національних
ЗМІ також відвідали 11 заходів із зв’язків із громадськістю й
з боротьбі із корупцією, які були організовані EUBAM. Місія
сприяла організації візитів на молдавсько-український кордон для місцевих та національних інформаційних агентств.
Сюжети про EUBAM були підготовлені такими компаніями як
ВВС та RTL в Нідерландах. Місію також відвідала група з 15
журналістів провідних інформаційних агентств Німеччини.
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Шикування команд перед початком міжнародного турніру з міні-футболу в Одесі

Робота EUBAM із громадськістю
Щоби встановити довірчі відносини з місцевим населенням,
експерти з польових офісів EUBAM провели в місцевих школах у зоні відповідальності Місії близько 30 презентацій про
діяльність EUBAM, а також про культуру, цінності та установи ЄС. Крім того, співробітники польових офісів організували близько 10 виїзних презентацій й взяли участь у низці місцевих фестивалів. У травні Місія відсвяткувала День Європи
низкою заходів, які проходили протягом місяця на всій території ЗВ. Під час цих заходів було проведено опитування громадської думки щодо діяльності EUBAM, в процесі якого
було опитано 539 респондентів. Загальна обізнаність щодо
діяльності Місії зросла на 62%, що на шість процентних пунктів вище, ніж у 2009 році. Майже 85% респондентів вважають роботу Місії корисною.
Для створення довірчих та міцних відносин між партнерськи-

ми службами, прикордонними відомствами держав-членів
ЄС та EUBAM, Місія організувала другий міжнародний чемпіонат з міні-футболу для співробітників прикордонних та
митних служб, у якому також взяли участь представники
Агентства FRONTEX та Національної поліції Румунії. Свою
п’яту річницю Місія відзначила двома фотовиставками, які
були відкриті в Одесі й Кишиневі й були посвячені роботі
EUBAM.
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В 2010р. EUBAM значно поліпшила свою роботу з громадським суспільством й науковими колами в Молдові та Україні. Спільні заяви про співробітництво були підписані з Одеським національним університетом ім. І.І. Мечникова й Одеською юридичною академією. В рамках своєї університетської програми Місія провела 14 лекцій для всіх чотирьох
партнерських служб. В червні-липні 2010 р. в штаб-квартирі
відбувалась перша літня школа «Кордони Європи». Протягом двох тижнів група з 21 студента з одеських університетів
досліджувала роботу Місії, дізнавалась про європейські
установи, законодавство, цінності й культуру, а також отримувала практичні навички в області організації роботи,
управління кадровими ресурсами, адміністрування й керування, ведення дипломатичного протоколу й професійного
перекладу.

Одеська юридична академія підписала з Місією ЄС Спільну заяву
про співробітництво в листопаді 2010 року (фото зверху); експерти
Місії ЄС відвідали дитячий притулок в Роздільній (ліворуч)
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СПІВРОБІТНИЦТВО ІЗ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ
В рамках свого мандату й поставлених цілей Місія продовжувала співробітництво й сприяла партнерським службам і зробила,
таким чином, внесок у підвищення ефективності їхньої роботи. У
свою чергу, Місія протягом року постійно отримувала політичну
й адміністративну допомогу від влади обох країн. Це свідчить
про те, що вони задоволені роботою EUBAM й позитивно оцінюють її діяльність.
22 січня в Брюсселі відбулась 8-а тристороння зустріч, присвячена прикордонним питанням, між Республікою Молдова,
Україною й Європейською Комісією. Основні теми охоплювали
питання оцінки безпеки кордону, митного режиму, співробітництва в області демаркації кордону, запобігання й боротьби з
корупцією, спільно керованих пунктів пропуску й співробітництва з EUBAM.
Для розгляду пріоритетних напрямків та оцінки досягнутих
результатів Глава Місії (ГМ) регулярно зустрічався з такими
високопоставленими особами, як Прем’єр-міністром та Заступником Прем’єр-міністра Молдови з питань реінтеграції, Міністром внутрішніх справ, Губернатором Одеської області та
іншими регіональними й міськими інституціями, головами прикордонних та митних служб та членами Парламенту України.
ГМ регулярно інформував голов Представництв ЄС в обох країнах про діяльність Місії, а також проводив зустрічі з послами
держав-членів ЄС в Республіці Молдова й Україні. Експерти
EUBAM надавали підтримку в зусиллях СПЄС, Генерального
директора по зовнішнім зв’язкам ЄС та експертів ЄС із залізничних питань, які зустрічались із молдавською владою й обговорювали питання відновлення залізничного сполучення «КишинівОдеса».
ГМ брав участь у нарадах в Європейській Комісії й Раді Європейського Союзу (Комітет з політичних питань і безпеки (PSC),
Комітет із цивільних аспектів управління кризами (CIVCOM)), де
виступав із широкою презентацією про EUBAM, її діяльність під
час 7-ої фази та плани на наступну фазу. EUBAM налагодила
співробітництво з «Групою Помпіду» (міжурядовий орган, який
ставить за ціль боротьбу з наркоманією й контрабандою наркотиків), яке засноване на спільних зусиллях створити ефективну
політику боротьби з контрабандою наркотиків.

Візити в EUBAM
В травні в День Європи відбулась презентація про діяльність
EUBAM для партнерських служб в Україні, губернатора Одеської області й представників Одеської обласної й міської адміністрацій, а також генеральних консулів, акредитованих в
Одесі.

Глава Місії ЄС пан Удо Буркхолдер зустрівся з паном Яцеком Капіцею,
генеральним директором митної адміністрації Польщі

Польщі, а також пан Артур Янішевські, Директор департаменту
забезпечення митного порядку Митної адміністрації Польщі.
Пан Капіца та пан Янішевські також відвідали ПО «Кучурган»,
ППП «Паланка» й ПО «Одеський порт».
В березні й червні EUBAM відвідав д-р Калман Міжей, Спеціальний представник ЄС для Республіки Молдова. В центрі обговорення був внесок EUBAM у мирне врегулювання придністровського конфлікту й розвиток ситуації з розв’язання конфлікту в більш широкому розумінні; технічні пропозиції EUBAM
щодо придністровської ситуації й перспективи на майбутнє; а
також реалізація Спільної декларації. Д-р Міжей ознайомив
EUBAM із останніми змінами в процесі придністровського врегулювання й політичною ситуацією в Республіці Молдова.
Пан Гюрбюз Бахадир, Директор Регіонального центру SECI з
боротьби з транскордонною злочинністю, відвідав EUBAM й
провів зустрічі з вищим керівництвом EUBAM, обговоривши
спільні оперативні заходи, особливо ті, що стосуються боротьби
з контрабандою наркотиків, товарів і торгівлею людьми. На
закінчення, члени парламенту Румунії й офіційні особи Міністерства адміністрації та внутрішніх справ Румунії відвідали
штаб-квартиру EUBAM, у тому числі пан Богдан Міхаїл Іванеску, Заступник генерального інспектора Прикордонної поліції
Румунії.
Під час 7-ої фази Місію також відвідала Делегація з питань міграції та надання притулку, до складу якої входили представники
Європейської комісії, головуючої в ЄС країни, Генерального
секретаріату Ради ЄС та держав-членів ЄС.

Під час реалізації фази EUBAM відвідав Президент Центрального апарату Федеральної поліції, Потсдам, Німеччина, а також
делегація Академії Федеральної поліції Німеччини, під керівництвом Голови Академії. Також із керівництвом EUBAM й
Одеської області зустрічались пан Яцек Капіца, Заступник
держсекретаря й Генеральний директор Митної адміністрації
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Загальний результат роботи EUBAM
Опитування думки
Для оцінки рівня задоволеності серед партнерів Місія провела зовнішнє опитування думки. Прикордонні та митні служби
обох країн та інші національні відомства, а також міжнародні установи й організації виявили свою думку з приводу
роботи й сприяння EUBAM. Анкети отримали 382 людини,
179 з яких надали відповіді. Результати свідчать про високий
рівень задоволеності партнерів.
Звіт Місії з цілеспрямованого моніторингу
В вересні 2010 року відповідними службами Європейської
Комісії до EUBAM була скерована Місія з моніторингу, орієнтована на результати щодо проекту, завдання якої було
спостерігати за наданням допомоги Європейською Комісією
країнам в рамках Європейського добросусідства й партнерства. Місія з моніторингу вивчала п’ять областей: відповідність та якість проекту, ефективність виконання у даний
момент, продуктивність у даний момент, перспективи впливу
та можливості самодостатнього розвитку. Згідно зі звітом
Місії з моніторингу від 14 жовтня 2010 року EUBAM було

присуджено оцінку «В» у всіх п’яти категоріях, що свідчить
про високу ступінь задоволеності роботою Місії.

ПЛАНИ НА МАЙБУТНЄ
11 жовтня 2010 року Консультативна
рада затвердила План дій Місії на 8-у
фазу на період з 1 грудня 2010 року
по 30 листопада 2011 року.
План дій складається з восьми конкретних цілей, кожна з яких містить
низку заходів. У цих заходах відображена необхідність у безперервності,
стійкому розвитку й нових ініціативах.
На підставі цього Місія сприятиме й
надаватиме рекомендації партнерським службам Республіки Молдова й
України в їхньому майбутньому розвитку на шляху реалізації стандартів й
передового досвіду ЄС.

Конкретні цілі:
• оцінка заходів контролю й охорони на кордоні, які вживаються молдавськими й українськими прикордонними й
митними органами;
• нарощування потенціалу й підвищення обізнаності в
області
європейських
та
інших
міжнародних
стандартів/передового досвіду ЄС;
• сприяння в запобіганні злочинів на кордоні, таких як торгівля людьми, контрабанда наркотиків і товарів, порушення
митних правил і розповсюдження зброї;
• підвищення митних доходів;
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• впровадження концепції інтегрованого управляння кордонами шляхом покращення внутрішньовідомчого співробітництва та вдосконалення міжнародного співробітництва, як
двостороннього, так і багатостороннього;
• внесок у врегулювання конфлікту в Придністров’я;
• підвищення рівня обізнаності серед населення в області
управляння кордонами й безпеки кордону.
Буде посилена розпочата під час попередньої фази діяльність в області розвитку й зміцнення зв’язків із громадським
суспільством, заходів із зміцнення довіри й стимулювання
партнерства. Крім того, передбачені нові заходи, що стосуються прав людини, основних свобод, діалогу із лібералізації візового режиму й захисту інформації.
Реструктуризація EUBAM, розпочата на початку 7-ої фази й
схвалена Представництвом ЄС в Україні, була успішною. Під
час 8-ої фази польові офіси, Відділ аналітичної та оперативної підтримки й Відділ інституціонального розвитку знаходитимуться під безпосереднім керівництвом Заступника Глави
Місії; посада Начальника оперативного управління буде
скасована. Представництво EUBAM в Республіці Молдова
буде у безпосередньому підпорядкуванні Главі Місії. Ці
структурні зміни є логічним продовженням розвитку EUBAM
й не суперечать існуючим принципам управління Місії. Змінена структура уможливить подальшу реалізацію наших
цілей в дусі спільних зусиль із нашими партнерами в Республіці Молдова.
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ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА EUBAM НА 8-У ФАЗУ
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ДОДАТОК I: СТАН СПРАВ З БЕЗПЕКОЮ
НА МОЛДАВСЬКО-УКРАЇНСЬКОМУ КОРДОНІ
1.1. Незаконний перетин
українсько-молдавського кордону
Випадки незаконного перетину й спроб незаконного перетину кордону все ще регулярно виявляються по обидва боки
молдавсько-українського кордону.
Загалом, у період з січня по грудень 2010 року спостерігалось зменшення (на близько 16%) кількості осіб, затриманих
по обидві сторони кордону за незаконний перетин. Загальне
число затриманих правопорушників склало 2 231 людину,
27% з яких були затримані за незаконне переміщення товарів (мал. 1). Категорію затриманих, яка залишилась, склали
жителі прикордонних районів, які незаконно перетинали кордон із господарсько-побутових причин, наприклад, для того,
щоб відвідати родичів, місцеві ринки та ін.
Майже 80% (1766) правопорушників були затримані
службами, що працюють на кордоні, обох країн на «зеленому» кордоні, тоді як в ППП було затримано 465 осіб, що на
13% більше, ніж у 2009 році.

1.2. Підроблені документи
Проблемними для прикордонних служб обох країн стали
випадки, коли громадяни не могли пред’явити чи пред’являли
підроблені документи, що надають право на перетин кордону. Загальна кількість осіб, затриманих із підробленими
документами в ППП обох країн, склала 69 осіб, що на 24%
менше, ніж у 2009 році (мал.2).
90% виявлених підроблених документів використовувались громадянами Республіки Молдова й України. Підробки
виявлялись в паспортах Росії, Болгарії, Латвії, Республіки
Молдова та України.
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1.3. Контрабанда наркотиків
В 2010 році службами, які працюють на кордоні, обох
країн на спільному кордоні було вилучено 6,71 кг наркотиків, що в шість разів менше, ніж в 2009 році (мал. 3). З усіх
спроб незаконного переміщення наркотиків через спільний
кордон в 2010 році в 91% випадків були вилучені легкі
наркотики (марихуана, гашиш і макова соломка), а в 9%
випадків – важкі наркотики (кокаїн, героїн та опіум). На північній та південній ділянках кордону спостерігалась найбільша кількість спроб контрабанди наркотиків.
Якщо говорити не тільки про спільний кордон, то три випадки вилучення кокаїну загальною вагою 1 925,926 кг в Одеському порту й вилучення 759 кг гашишу в Іллічівському
порту стали найбільшими затриманнями наркотичних засобів за останні 10 років. Це свідчить про зрослий ризик контрабанди наркотиків через морські порти України.

1.4. Контрабанда зброї
В 2010 році кількість незаконно ввезеної зброї зросла на
34% у порівнянні з 2009 роком. Разом в 2010 році було
припинено 72 випадки незаконного переміщення й вилучено
115 одиниць зброї (мал.4), більшість з яких (86%) – в ППП.
Пневматична й мисливська зброя були основними видами
зброї, затриманими в ППП та на «зеленому» кордоні. Випадків вилучення вогнепальної зброї не зареєстровано.
В 2010 році було припинено 57 випадків незаконного
переміщення боєприпасів загальною кількістю більше 1300
штук. 76% всіх боєприпасів було вилучено в ППП. Майже
50% контрабандних боєприпасів підпадають під категорію
мисливських патронів. Більшість затримань пов’язані з
незнанням громадянами правил переміщення чи ввозу зброї
та боєприпасів.
Періодичні спроби переміщення невеликої кількості зброї
та боєприпасів через спільний кордон свідчать про поодинокий характер цього явища. Однак, беручи до уваги кількість
військового оснащення в цьому регіоні, контрабанда зброї
залишається предметом занепокоєння для прикордонних
органів. Варто приділяти особливу увагу потенціальній контрабанді зброї через ППП й «зелений» кордон центральної
(Придністровської) ділянки спільного кордону.
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1.5. Транспортні засоби
Концентрації зусиль зі сторони служб, які працюють на
кордоні, вимагає питання незаконного ввозу транспортних
засобів на підставі недійсних чи підроблених документів.
В 2010 році в ППП було затримано 116 машин, що на 28%
менше у порівнянні з попереднім роком (мал.5).
У більшості випадків автомобілі були затримані через
перевищення терміну тимчасового ввозу, невідповідність
ідентифікаційного (VIN) номера, підроблені довіреності,
виявлення підроблених технічних паспортів чи використання
технічних паспортів з метою незаконного ввозу.
80% всіх випадків були зареєстровані в ППП північної та
південної ділянок кордону. Відзначалось покращення навиків
партнерських служб у виявленні порушень, пов’язаних із
нелегальним переміщенням транспортних засобів. Місія
продовжує надавати допомогу своїм партнерам, проводить
цілеспрямоване навчання й сприяє при розслідуваннях.

бах приховування. Крім інших товарів в ППП та на решті
ділянок кордону (у томі числі контрабанда з Придністровського регіону Республіки Молдова в Україну) затримувались сигарети, етиловий спирт, алкогольна продукція та інші
товари широкого вжитку.
У зв’язку з підвищенням ставок акцизного збору на сигарети й алкогольну продукцію в Україні в 2009 році значно
збільшився ризик незаконного переміщення цієї продукції з
Молдови в Україну. Існуючий ринковий попит на (дешеві)
сигарети без фільтру в Україні спричинив зростання незаконного ввозу такої продукції з Молдови.
Українськими службами, які працюють на кордоні, повідомлялось, що в 2010 році було виявлено 257 випадків і
вилучено 18,6 млн. штук сигарет. З 2009р. по 2010р. кількість виявлених випадків контрабанди сигарет збільшилась
удвічі. Сигарети затримувались як в ППП, так і на «зеленому» кордоні. В ППП було виявлено понад 70% спроб незаконного переміщення сигарет невеликими партіями. Більші
партії сигарет були затримані на «зеленому» кордоні, здебільшого, на центральній (Придністровській) ділянці. Іншою
потенційною загрозою вважається незаконне переміщення
сировини тютюну.
В 2010 році було виявлено 210 випадків і вилучено 52313
літрів контрабандної алкогольної продукції, переважно етилового спирту, який незаконно переміщували з Молдови в
Україну. В 2010 році в Придністровський регіон Республіки
Молдова було ввезено 26027 тон м’яса, тоді як в 2009 році
ця кількість складала 38600 тон. Згідно проаналізованих
даних, ринковий попит Придністров’я складає приблизно
20000 тон. На підставі цього можна припустити, що схеми
нелегальної діяльності 2009 року (реімпорт в Україну та/чи
Молдову або фіктивні оборудки), ймовірно, були припинені
чи змінені. Було виявлено 97 випадків ввезеного на територію Молдови з Придністров’я м’яса (80 тон). До того ж, було
вилучено 55 тон м’яса, незаконно ввезеного в Україну з
Придністров’я.

1.6. Контрабанда товарів, продуктів харчування,
алкогольних напоїв та сигарет включно
В 2010 році службами обох країн, які працюють на кордоні, було попереджено понад 2677 спроб незаконного переміщення різноманітних категорій комерційних товарів. В
2010 році було вилучено товарів на суму понад 5 млн. доларів США. У порівнянні з 2009 роком кількість спроб незаконного переміщення зросла на 13%, а вартість вилучених
товарі - на 32%, що може пояснюватись економічною кризою в обох країнах (мал.6).
Майже 90% випадків контрабанди (та 86% від загальної
вартості вилучених товарів) було виявлено в ППП. Товари
затримувались з різних причин, але найчастіше на підставі
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ДОДАТОК II:
НАВЧАЛЬНІ ЗАХОДИ ПРОТЯГОМ 7-ї ФАЗИ
Партнерські
служби

Кількість
учасників

Надано

Дата

Спільно керовані прикордонні 1 триденний тренінг
пункти пропуску

МС РМ, ПСРМ,
ДМСУ, ДПСУ

24

EUBAM

Лютий

Різні методи навчання

3 триденних семінари з
підготовки інструкторів

МС РМ, ПСРМ,
ДМСУ, ДПСУ

61

EUBAM

Березень
Листопад

Навички керування
та управління

2 п’ятиденних тренінги

ДМСУ
ПСРМ

63

EUBAM

Квітень
Липень
Вересень

Пост-митний аудит

3 дводенних семінари з
підготовки інструкторів

МСРМ та
ДМСУ

86

EUBAM

Квітень
Вересень
Жовтень

Тренінг зі Зводу митних
законів ЄС

одноденний семінар

МСРМ

15

EUBAM

Травень

Тема

Тип

Підготовка інструкторів

26

Боротьба з організованою
2 дводенних семінари
злочинністю «Проведення
національної оцінки організованої злочинності»

МСРМ, ПСРМ, 18
МВС РМ, СІБ,
ДМСУ, ДПСУ,
СБУ, МВС України

ЄВРОПОЛ

Травень

Інтегроване управління
кордонами

1 дводенний семінар

ДПСУ та ПСРМ

48

EUBAM

Червень

Звід шенгенських правил

1 дводенний семінар з
підготовки інструкторів

ДПСУ

21

EUBAM

Червень

Звід шенгенських правил

1 дводенний семінар з
підготовки інструкторів

ПСРМ

27

EUBAM

Червень

Складання профілів осіб,
що перетинають кордон

1 дводенний тренінг з
підготовки інструкторів

ПСРМ

4

EUBAM

Червень

Підготовка з іноземних мов
для інструкторів

6 триденних тренінгів з
підготовки інструкторів

ПСРМ, МСРМ,
ДПСУ, ДМСУ

24

EUBAM

Червень
Серпень
Жовтень

Розвиток зв’язків із громадськістю для партнерів

3 дводенних тренінги

МСРМ, ПСРМ,
ДМСУ, ДПСУ,
МВС України

15

Короткостроковий експерт
EUBAM

Серпень
Вересень

Права на інтелектуальну
власність

1 п’ятиденний семінар

ДМСУ

2

ВМО

Вересень

Удосконалення міжкультурної
та соціальної компетенції

десятиденний тренінг для МС РМ, ПСРМ,
інструкторів
ДМСУ, ДПСУ

20

Федеральна
поліція
Німеччини

Вересень

Шенгенське оцінювання

1 семиденний тренінг
для підготовки
інструкторів

16

EUBAM,
Вересень
Прикордонна
служба Фінляндії

ПСРМ, ДПСУ
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Тема

Тип

Партнерські
служби

Кількість
учасників

Надано

Дата

Навчання практикуючих спеціалістів
Аналіз ризиків

1 триденний тренінг

ДПСУ

50

EUBAM

Грудень 2009 р.

Огляд транспортних засобів,
вантажівок та автобусів
включно

6 одноденних семінарів

ДМСУ та ДПСУ 56

EUBAM

Січень-лютий

Використання технічного
оснащення для охорони
кордону
(у тому числі тепловізори)

6 дводенних семінарів

ПСРМ та ДПСУ

140

EUBAM

Січень
Лютий
Серпень
Вересень
Листопад

Виявлення викрадених транспортних засобів та підроблених документів (VIN- номери,
технічні паспорти автомобілів
та підроблені документи)

1 дводенний тренінг

ДПСУ

55

EUBAM

Березень

Боротьба з корупцією

п’ятиденний семінар

ДМСУ та ДПСУ 14

Короткостроковий Березень
експерт EUBAM

Аналіз ризиків

2 одноденних тренінги

МСРМ

55

EUBAM

Квітень

Розвиток мобільних
підрозділів

2 п’ятиденних семінари

ПСРМ, МСРМ,
МВС РМ

40

EUBAM

Квітень,
Червень

Огляд судів та контейнерів

2 одноденних семінари

ДМСУ та ДПСУ 40

EUBAM

Травень
Вересень

Митний тариф та
класифікація товарів

2 дводенних семінари

МСРМ

14

EUBAM

Червень

Виявлення викрадених
транспортних засобів

6 одноденних семінарів

МВС РМ
ПСРМ, МСРМ

36

EUBAM

Липень
Серпень
Вересень

Огляд поїздів

2 дводенних семінари

МС РМ, ПСРМ,
ДМСУ, ДПСУ

70

Федеральна
Серпень –
поліція Німеччини вересень

Сприяння торгівлі

2 дводенних семінари

МСРМ, ДМСУ

24

EUBAM

Вересень

Внутрішній аудит (на основі
Зводу митних документів)

2 дводенних семінари

ДМСУ, МСРМ

30

Короткостроковий експерт
EUBAM

Вересень
Листопад

Походження товарів

2 триденних семінари

ДМСУ

37

EUBAM

Вересень
Жовтень
Листопад

Навчання програмі I2

1 десятиденний тренінг

МВС РМ

10

Короткостроковий Жовтень
експерт EUBAM

Аналіз ризиків

1 дводенний тренінг

ПСРМ

35

EUBAM

Жовтень

Тренінг по системі Rapiscan

1 чотирнадцятиденний
семінар

МСРМ, ДМСУ

43

Прикордонне
відомство
Великобританії

Жовтень
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EUBAM
Партнерські служби

Количество
участников

ЦБЕЗК РМ

10

Короткостроковий Жовтень
експерт EUBAM
Представники
Угорської національної поліції

МС РМ, ПСРМ,
ДМСУ, ДПСУ

330

EUBAM

Щомісяця
проводиться по
одній сесії

Інтегроване управління 1 дводенна
кордонами
Міжнародна
конференція

ПСРМ, ДПСУ та держави-члени ЄС

100

EUBAM/ДПСУ

Квітень

Семінар по боротьбі
з корупцією

Управління освіти і
наукової діяльності
Одеської обласної
державної
адміністрації

55

EUBAM/ Одеська Вересень
обласна
Листопад
адміністрація

ПСРМ, ДПСУ та держави-члени ЄС

120

EUBAM/ПСРМ

Листопад

Тема

Тип

Предоставлено

Дата

Обучение практикующих специалистов
Спеціальні слідчі
методи

десятиденний
семінар

Боротьба з корупцією одноденний
та етика/ огляд довіри семінар

Конференції

одноденний
семінар

Інтегроване управління 1 дводенна
кордонами
Міжнародна
конференція
Навчальні поїздки

28

Підготовка до тренінгу
з урегулювання
конфліктних ситуацій

Німеччина

ПСРМ та ДПСУ

8

EUBAM

Квітень
Травень

Відвідування льотної
частини Федеральної
поліції

Німеччина

ПСРМ

2

EUBAM

Жовтень

Менеджмент
ВМО та
(поїздка пов’язана з
Великобританія
тренінгом з управління
й керування)

ДМСУ

14

EUBAM

Жовтень
Листопад

Відвідування центру з
вивчення іноземних
мов

Латвія

МС РМ, ПСРМ,
ДМСУ, ДПСУ

8

EUBAM

Листопад

Зв’язки
з громадськістю

СК

11

EUBAM

Листопад

Пост-митний аудит

Нідерланди

МСРМ та ДМСУ

8

EUBAM

Листопад

Відвідування митних
відділів з аналізу
ризиків у морських
портах

Польща

ДМСУ

6

EUBAM

Листопад
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СКОРОЧЕННЯ
ЗКР

Засідання Консультативної ради

ЗВ

Зона відповідальності

ВАОП

Відділ аналітичної та оперативної підтримки

ППП

Прикордонний пункт пропуску

ПС

Прикордонна служба

СЗОБК

Спільний звіт про оцінку безпеки на молдавсько-українському кордоні

ЦБЕЗК

Центр боротьби з економічними злочинами і корупцією

CIVCOM

Комітет із цивільних аспектів управління кризами

МС

Митна служба

ДКЗС

Женевський центр демократичного контролю над збройними силами

ГД RELEX

Генеральний директорат Європейської комісії із зовнішніх зв’язків

ЗГМ

Заступник Глави Місії

ЄК

Комісія Європейського Союзу

ЄСЗД

Європейська служба зовнішньої дії

EUBAM

Місія Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні

ДЧ ЄС

Держави-члени Європейського Союзу

ЄІДП

Європейський інструмент добросусідства й партнерства

ЄВРОПОЛ

Поліцейська служба Європейського Союзу

СПЄС для РМ

Спеціальний представник Європейського Союзу для Республіки Молдова

ВЕЗ

Вільна економічна зона

ПО

Польовий офіс

Агентство FRONTEX

Європейське агентство з управління оперативним співробітництвом на зовнішніх кордонах держав-членів Євросоюзу

ГМ

Глава Місії

ШК

Штаб-квартира

КСВ

Консультативно-слідче відділення

ІУК

Інтегроване управління кордонами

ВПМК

Внутрішній пункт митного контролю

МОМ

Міжнародна організація з міграції

СІБ

Служба інформації та безпеки Молдови

СООК

Спільні операції з охорони кордону

СД

Спільна декларація

СУМКДК

Спільна українсько-молдавська комісія з демаркації кордону

ПО

Правоохоронний орган

РМ

Республіка Молдова

ПСРМ

Прикордонна служба Республіки Молдова

МСРМ

Митна служба Республіки Молдова

ВЕЗ РМ

Вільна економічна зона Молдови

МЗСЄІ РМ

Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції Республіки Молдова

МВС РМ

Міністерство внутрішніх справ Республіки Молдова

ТПРМ

Транспортна прокуратура Республіки Молдова

МВС

Міністерство внутрішніх справ

OLAF

Європейське агентство з боротьби з шахрайством

ПТ

Походження товарів

ОБСЄ

Організація з безпеки і співробітництва в Європі

СОПІ

Система обміну попередньою інформацією

ПМА

Пост-митний аудит

PSC

Комітет з політичних питань і безпеки

Центр SECI

Ініціатива з співробітництва в Південно-Східній Європі

СБУ

Служба безпеки України

КЕ

Короткостроковий експерт

ТЛ

Торгівля людьми

ЗЦМ

Захід з цілеспрямованого моніторингу

«Придністров’я»

Придністровський регіон Республіки Молдова

МВС України

Міністерство внутрішніх справ України

ДПСУ

Державна прикордонна служба України

ДМСУ

Державна митна служба України

ПРООН

Програма розвитку ООН

ВМО

Всесвітня митна організація

РГ

Робоча група

СОТ

Світова організація торгівлі
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