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Bendras integruotos rizikos analizės modelis (CIRAM), 
kurį išplėtojo Frontex, yra aprašytas dviejuose dokumen-
tuose. Pirmajame (kairėje) pateikiamas bendras modelio 
apibūdinimas, o antrajame (dešinėje) pagrindinis dėmesys 
skiriamas jo praktiniam įgyvendinimui, apibrėžiant mo-
delio taikymo struktūrą bei priemones. Šis bukletas yra 
šių dviejų dokumentų santrauka.
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Įvadas

Bendro integruotos rizikos analizės modelio (CIRAM) tikslas – 
nustatyti aiškią ir skaidrią rizikos analizės metodiką, kad būtų 
lengviau efektyviai keistis informacija ir bendradarbiauti sienų 
saugumo srityje. Šiuo modeliu siekiama skatinti bendrą su-
pratimą apie rizikos analizę ir padėti siekti nuoseklesnio išorės 
sienų valdymo. Pagal Frontex reglamento 4 straipsnį bendro 
integruotos rizikos analizės modelio sukūrimas ir įgyvendini-
mas yra teisės aktu nustatyta pareiga.

Frontex reglamento 4 straipsnis
(EB 2007/2004)

Rizikos analizė

Agentūra plėtoja ir taiko bendrą integruotos rizikos analizės modelį. 
Ji rengia tiek bendras, tiek specialiąsias rizikos analizes, kurias teikia 
Tarybai ir Komisijai. Agentūra įtraukia bendro integruotos rizikos ana-
lizės modelio rezultatus, rengdama bendrą pagrindinę sienų apsaugos 
pareigūnų mokymo programą.

Ką reiškia „bendras integruotos rizikos 
analizės modelis (CIRAM)“?

Teisės aktų kūrėjai nėra pateikę bendro integruotos rizikos ana-
lizės modelio pavadinime vartojamų terminų apibrėžčių. Kuriant 
modelio 2.0 versiją, šie terminai buvo aiškinami taip:

Būdvardžiu „bendras“ apibūdinama valstybių narių ir Frontex 
sukurta metodika, kuri gali būti taikoma ir nacionaliniu, ir ES 
lygmeniu.

Žodžiu „integruotas“ apibūdinamas Frontex siekis skatinti in-
tegruotą sienų valdymą ir užtikrinti vienodą aukšto lygio išorės 
sienų kontrolę. Integruota rizikos analizė – tai analizė, į kurią 
įtraukiamos ir kitos pasienyje veikiančios teisėsaugos institu-
cijos bei su migracija susijusios institucijos, tokios kaip muitinė, 
imigracijos biurai ir nacionalinė policija.

„Rizikos analizė“ – tai sistemingas rizikos sudedamųjų da-
lių tyrimas, kurio tikslas – gauti informacijos ir ją teikti spren-
dimų priėmėjams.

„Modelis“ – tai bendrais terminais ir bendra struktūra paremta 
analitinė sistema, skirta rizikos analizei atlikti valstybėse narėse. 
Tai nėra algoritmas, kuris duoda absoliutų rezultatą.
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Rizikos apžvalga

Išorės sienų valdymo rizika – tai grėsmės prie išorės sienų, kuri 
priklausomai nuo pasienyje ir ES viduje taikomų priemonių gali 
turėti poveikį ES vidaus saugumui, išorės sienų saugumui, op-
timaliam teisėtų keleivių srautui arba turėti humanitarinių pa-
sekmių, mastas ir tikimybė.

Taigi, išorės sienų valdymo riziką sudaro trys komponentai: 1) 
grėsmė, kuri vertinama pagal jos mastą ir tikimybę; 2) pažei-
džiamumas esant grėsmei, kitaip tariant, reagavimo į grėsmę 
lygis ir veiksmingumas; 3) įvairus poveikis, kitaip tariant, povei-
kis, jei atsirastų grėsmė, ES vidaus saugumui bei išorės sienų 
saugumui, taip pat humanitarinis poveikis ir veiksmingo lega-
laus sienos perėjimo valdymo pasekmės.

Šie trys komponentai nėra izoliuoti vienas nuo kito, ir jų nerei-
kia vertinti griežtai nustatyta seka. Tiksliau sakant, kiekvienas 
komponentas – tai rizikos analizė ir vertinimas iš kito požiūrio 
taško; kiekvieno rizikos komponento įvertinimas suteikia duo-
menų kitų dviejų komponentų vertinimui.

Rizikos analizė atliekama tam tikram laikotarpiui – dienai, sa-
vaitei, mėnesiui ar metams, priklausomai nuo to, kuriam spren-
dimų priėmimo lygmeniui teikiama informacija. Pavyzdžiui, 
vertinant riziką pasienio kontrolės punkto lygmeniu teikiama 
informacija trumpalaikiams sprendimams priimti, pavyzdžiui, 

išteklių mobilizavimas dienai ar savaitei į priekį, tuo tarpu tais 
atvejais, kai reikia informacijos Frontex valdančiosios tarybos 
sprendimams priimti, atliekama metinė rizikos analizė.

Rizika iš pradžių nustatoma, o paskui įvertinama pagal tai, koks 
yra grėsmės, pažeidžiamumo ir poveikio lygis; tuomet apie ją 
informuojami sprendimų priėmėjai. Analitikai yra atsakingi už 
grėsmės nustatymą ir įvertinimą, o sprendimų priėmėjai yra 
atsakingi už rizikos valdymą priklausomai nuo sprendimų pri-
ėmimo galimybių.

Pavyzdžiui, strateginės Frontex rizikos analitikai apie riziką 
informuoja valdančiąją tarybą, kad gautos informacijos pa-
grindu ji galėtų priimti sprendimus dėl metinio biudžeto 
lėšų paskirstymo įvairios rūšies rizikai valdyti. Sienos per-
ėjimo punktų rizikos analitikai informuoja pasienio kontro-
lės punkto vadovą apie riziką, kylančią veiklos procesui, kad 
šios informacijos pagrindu kontrolės punkto vadovas galėtų 
priimti sprendimus dėl darbuotojų paskirstymo kontrolės ir 
stebėjimo funkcijoms vykdyti.

Apibrėžti tikimybę tiksliai, taikant, pavyzdžiui, tikimybių meto-
diką, ne visuomet įmanoma. Tačiau kalbant apie panašų tikimy-
bės laipsnį, naudinga nuosekliai vartoti tuos pačius terminus.
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RIZIKA

PažeidžiamumasGrėsmė Poveikis

Mastai ir tikimybė
Pažeidžiamumo lygis 

(ES, valstybė narė, kuri yra galutinis 
atvykimo tikslas)

Grėsmėspoveikio lygis (ES, valstybė narė, 
kuri yra galutinis atvykimo tikslas)

Sienos pažeidžiamumo sąlygos 
(reljefas, infrastruktūra, pajėgumai,srautai)

Sienos ir šalies vidaus saugumas

Kas? Kur? Kada?

Maršrutai (kliūtys ir atstumai), galimybė 
pasinaudoti organizatorių, gabentojų 

ir pagalbininkų paslaugomis

Trends and predictions (increase, 
decrease, stable, historical)

Postūmio veiksniai

Veiksmai, kurių imamasi
(personalas, mokymai, sąveika)

Taikomų priemonių veiksmingumas

Traukos veiksniai

Gebėjimas valdyti teisėtai per
sieną vykstančių keleivių srautus

Humanitarinis poveikis

Naudojami metodai
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Grėsmė

Grėsmė apibrėžiama kaip išorės sienas veikianti jėga ar spau-
dimas. Ją galima apibūdinti pagal jos mastą ir tikimybę.

Norint nustatyti grėsmes, reikia gebėti apibendrinti duomenis 
ir informaciją, kurią pranešė arba surinko analitikai, pasirinkus 
sprendimų priėmimui tinkamiausią formą. Yra daug būdų grės-
mėms nustatyti; kai kurie iš jų vienas kitą papildo.

Išsamiai aprašyti visas grėsmes užimtų per daug vietos ir laiko, 
ir vargu, ar tai padėtų priimti sprendimą. Laikomasi taisyklės, jog 
sprendimų priėmėjams naudingiausia pateikti nuo penkių iki de-
šimties grėsmių. Kartais užtenka pranešti tik apie vieną grėsmę.

Aprašant grėsmę paprastai apibūdinamas kaltininko veikimo 
būdas, tikslai, motyvai ir galimybės (kas, kur, kada, kiek), ten-
dencijos ir prognozės bei postūmio veiksniai, turintys įtakos 
grėsmės mastui ir tikimybei.

Sprendimų priėmėjams analitikai turėtų pateikti tam tikrą 
kiekybinį grėsmės lygio įvertinimą, kad būtų galima palyginti 
įvairias grėsmes ir nustatyti prioritetus. Pavyzdžiui, neteisėto 

išorinių sienų kirtimo grėsmės lygis gali būti labai įvairus ir svy-
ruoti nuo keleto tūkstančių asmenų per mėnesį krizės laikotar-
piu Viduržemio jūros regione iki mažiau nei dešimt per metus 
tam tikroje išorinės sienos atkarpoje. Tais atvejais, kai nega-
lima tiksliai įvertinti grėsmės lygio, galima naudotis santykinė-
mis skalėmis ir dydžiais.

Kadangi analizės tikslas – teikti informaciją sprendimų priėmė-
jams, o sprendimai daro poveikį ateityje, grėsmės analizė pagal 
savo prigimtį yra orientuota į ateitį ir turėtų nurodyti grėsmės 
tikimybę tam tikru laikotarpiu. Grėsmės tikimybės vertinimas 
sudaro dalį informacijos, kuri padeda priimti sprendimus.

Pavyzdžiui, analitikas turėtų nurodyti, kad remiantis anks-
tesne patirtimi ir šiuo metu turima žvalgybine informacija, 
neteisėto sienų kirtimo grėsmė tarp X ir Y pasienio kontro-
lės punktų yra labai tikėtina, tuo tarpu nepanašu, kad tokia 
grėsmė kiltų tarp Y ir Z pasienio kontrolės punktų. Reika-
lui esant, tokia informacija, padeda sprendimų priėmėjams 
perkelti išteklius į pasienio zoną tarp X ir Y pasienio kontro-
lės punktų.



Frontex · Bendras integruotos rizikos analizės modelis

7

[Turinys]

Frazės grėsmės tikimybės lygiui įvertinti

Tikimybės lygmuo Tikimybė procentine išraiška (dažnai 
neįmanoma pateikti) Frazės tikimybės lygiui pažymėti

Neabejotinas 100% tikrumas
Be mažiausios abejonės 
Be abejonės

Beveik neabejotinas 93% (plius-minus 6%)

Įvyks 
Beveik garantuotai 
Labai panašu 
Didelis tikimybės laipsnis 
Ypač didelė tikimybė

Galimas 75% (plius-minus 12%)
Panašu 
Greičiausiai 
Pagrįstai tikėtina

Galimybės beveik lygios 50% (plius-minus 10%)
Lygios galimybės 
Vidutinė tikimybė

Greičiausiai ne 30% (plius-minus 10%)

Nepanašu 
Maža tikimybė 
Abejotina 
Nežymi tikimybė

Beveik tikrai ne 7% (plius-minus 5%)

Iš esmės neįmanoma 
Beveik neįmanoma 
Nedidelė galimybė 
Labai abejotina 
Mažai tikėtina 
Labai mažai tikėtina 
Ypač mažai tikėtina 
Nežymi tikimybė 
Neįtikima 
Labai maža tikimybė 
Ypatingai maža tikimybė

Neįmanomas 0% – visai neįmanoma
Nėra galimybės 
Nulis 
Jokios galimybės
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Pažeidžiamumas

Pažeidžiamumas yra nustatomas pagal sistemos pajėgumą su-
mažinti grėsmę.

Šiame kontekste pažeidžiamumas nereiškia nusikalstamų gru-
pių pažeidžiamumo, kaip dažnai yra apibrėžiama kriminalinės 
žvalgybos literatūroje. Pažeidžiamumas parodo veikiančių sis-
temų galimybes nustatyti grėsmę ir jai užkirsti kelią.

Tarp pagrindinių veiksnių, kurie turi įtakos pažeidžiamumui – 
geografiniai pasienio zonos ypatumai, kurie gali būti labai įvai-
rūs, pradedant dykuma ir baigiant tankiai apgyvendintais miestų 
rajonais. Taip pat svarbu žinoti, ar tam tikrą sienos atkarpą ste-
bintys darbuotojai skaičiuojami dešimtimis ar šimtais. Žinios apie 
esamus pajėgumus analitikams padeda nustatyti priežastis, 
kodėl atsiranda tam tikros reguliariai renkamų duomenų ten-
dencijos. Pavyzdžiui, jei daugiau nustatoma neteisėto sienos kir-
timo atvejų, tai gali būti dėl to, kad daugėja migrantų bandymų 

neteisėtai kirsti sieną, arba dėl to, kad atsirado daugiau dar-
buotojų, kurie sugeba aptikti neteisėtus sienos kirtimo atvejus.

Pažeidžiamumas yra susijęs su dalykais, kuriuos dažnai galima 
nuodugniai ištirti ir gana tiksliai įvertinti, pavyzdžiui, remiantis 
darbuotojų sąrašais ar sienos perėjimo punktų įrangos inven-
toriniais sąrašais. Praktikoje, norint nustatyti, kaip kinta prie-
monių taikymas, gali pakakti paprasčiausiai nurodyti pokyčius, 
kurie įvyksta laikui bėgant.

Kad būtų galima greitai reaguoti į įvykius, analitikams būtinos 
priemonės, kuriomis sprendimų priėmėjams jie galėtų nuro-
dyti, kurios sienų atkarpos yra labiausiai pažeidžiamos tam ti-
krų konkrečių grėsmių atžvilgiu. Sprendimų priėmėjai taip pat 
turėtų teisingai suprasti analitikų vartojamus žodžius ir termi-
nus, kad galėtų įvertinti pažeidžiamumo lygį. Todėl svarbu, kad 
analitikas nusakytų įvairius pažeidžiamumo lygius taip, kaip siū-
loma toliau pateiktame pavyzdyje.
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Įvairių pažeidžiamumo aspektų lygio kokybinio vertinimo pavyzdys

Lygis Sienos pažeidžiamumo sąlygos Veiklos pajėgumai ir teisinės reagavimo 
priemonės

Traukos veiksniai: aukštas 
nedarbo lygis, didelės 
bendruomenės valstybėse 
narėse, suvokimas, jog lengva 
nesąžiningais būdais gauti 
tarptautinę apsaugą ir socialines 
išmokas

Labai aukštas 
pažeidžiamumo lygis

Grėsmės kyla todėl, kad pasinaudojama 
prie išorinių sienų esančiu reljefu ir 
gamtinėmis sąlygomis

Nėra pajėgumų nei teisinių priemonių, kurios 
padėtų įveikti šią grėsmę

Egzistuoja visi šie veiksniai

Aukštas pažeidžiamumo 
lygis

Prie išorinių sienų esantis reljefas 
ir gamtinės sąlygos yra palankios 
grėsmei kilti

Šiai grėsmei įveikti egzistuoja labai riboti 
pajėgumai ir teisinės priemonės

Egzistuoja keletas veiksnių

Vidutinis pažeidžiamumo 
lygis

Prie išorinių sienų esantis reljefas ir 
gamtinės sąlygos nėra palankios šiai 
grėsmei kilti

Šiai grėsmei įveikti egzistuoja tam tikri nedideli 
pajėgumai ir teisinės priemonės

Egzistuoja vienas iš šių veiksnių

Žemas pažeidžiamumo 
lygis

Reljefas ir gamtinės sąlygos kliudo šiai 
grėsmei kilti

Šiai grėsmei įveikti egzistuoja pakankami 
pajėgumai ir teisinės priemonės

Neegzistuoja nė vienas iš šių veiksnių
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Poveikis

Poveikis apibrėžiamas kaip veiksnys, darantis įtaką šalies vi-
daus saugumui ir išorės sienų saugumui. Poveikį galima anali-
zuoti pagal tai, kokią įtaką jis turi optimaliam keleivių srautui 
pasienyje ir humanitariniams padariniams.

Svarbiausia Frontex ir valstybių narių sienų apsaugos institucijų 
veiklos užduotis – ES sienų ir vidaus saugumo priežiūra. Todėl 
rizika yra vertinama pagal tai, kokius padarinius ji gali sukelti 
sienų ir vidaus saugumui.

Vertinant poveikį, taip pat atsižvelgiama į poveikį gebėjimui 
valdyti sieną kertančių keleivių srautą ir užtikrinti jo optimalų 
lygį, kaip nurodyta Šengeno sienų kodekse

Sienos apsaugos pareigūnai dažnai yra pirmoji institucija, su-
sidurianti su asmenimis, kuriems reikia tarptautinės pagalbos. 
Vykdydama operatyvinę ir analitinę veiklą, Frontex vadovau-
jasi pagrindinėmis teisėmis ir jų paiso, todėl visuomet atidžiai 

atsižvelgia į Rizikos analizės padalinio išvadas apie rizikos hu-
manitarinį poveikį.

Jei negalima pateikti kiekybinio ar kokybinio vertinimo, poveikį 
galima įvertinti aprašant atliktos induktyvios analizės („priim-
tos hipotezės“) arba scenarijų analizės rezultatus. Kaip ir visais 
kitais vertinimo atvejais, naudinga aiškiai apibrėžti poveikio ly-
gius, kuriais paremtas vertinimas.

Su neteisėta migracija susijusio poveikio lygio kokybinio ver-
tinimo pavyzdys

Poveikis/
poveikio 
lygis

Kritiškas Labai didelis Didelis Žemas

Prarastos 
žmonių 
gyvybės

Daugeliu atvejų 
(pvz., > 75%) 
žmonių gyvybei 
kyla pavojus

Dažnai (pvz., 
20% < x < 75%) 
žmonių gyvybei 
kyla pavojus

Žmonių gyvybei 
kyla pavojus 
nedaugeliu 
atvejų (< 20%)

Žmonių gyvybei 
pavojaus nėra
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Rizikos vertinimas

Kai rizikos lygis yra išreikštas skaičiais, pavyzdžiui procentais, 
sprendimų priėmėjai gali klaidingai pamanyti, kad tai yra la-
bai tikslus vertinimas. Tačiau kiekybinis rizikos lygio vertinimas 
tinka tik tais atvejais, kai turima labai daug duomenų, ir verti-
nimo rezultatus galima patikrinti laikui bėgant. Sienų valdymas 
tikrai nepriklauso tokiems atvejams, todėl analitikai turėtų iš 
esmės naudotis kokybiniu rizikos aprašymu.

Daugumoje atvejų rekomenduojama naudoti kokybinį verti-
nimą ir įvairaus pobūdžio riziką klasifikuoti pagal jos reikšmin-
gumą. Rizikos lygių skaičių pasirenka analitikas ir pateikia apie 
juos savo nuomonę.

Rizikos lygius galima nusakyti įvairiais terminais, tačiau toliau 
pateiktuose pavyzdžiuose galima rasti tam tikrų patarimų. Ri-
zikos lygių aprašymai yra pagrindinis rizikos analizės rezultatas, 
kuris yra labai svarbus sprendimų priėmimo procesui. Analiti-
kai neturėtų pamiršti, kad jų darbas turi įtakos sprendimams, 
todėl jie turi stengtis, kad jų aprašymai ir paaiškinimai būtų 
kuo aiškesni.

Trijų rizikos lygių pavyzdys

Rizikos lygis Aprašymas

Žemas

Priimtinas rizikos laipsnis. Poveikį galima kontroliuoti, 
pažeidžiamumo lygmuo yra priimtinas, tačiau grėsmės 
turi būti stebimos, siekiant nustatyti pokyčius, galinčius 
padidinti rizikos lygį.

Vidutinis

Rizikos lygis yra toleruotinas, tačiau pasitelkiant esamus 
pajėgumus, poveikis nėra lengvai kontroliuojamas. 
Net nežymus grėsmės mastų padidėjimas gali sukelti 
grėsmę reagavimo veiksmingumui. Būtina reguliariai 
stebėti grėsmės dinamiką tam, kad būtų nuspręsta, ar 
reikia imtis būtinų priemonių.

Aukštas

Rizikos lygis nepriimtinas. Pasitelkiant esamus 
pajėgumus, poveikis negali būti tinkamai 
kontroliuojamas, iki kol nebus įgyvendintos riziką 
mažinančios priemonės.
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Duomenų ir informacijos rinkimas

Kad rizikos analizė būtų veiksminga, reikia turėti pakankamai 
duomenų ir informacijos. Duomenų ir informacijos rinkimas yra 
kolektyvinis darbas, kurį atlieka analizės skyriai ir kiti duomenis 
renkantys padaliniai. Duomenis ir informaciją galima gauti iš įvai-
rių šaltinių; jie gali būti riboto naudojimo arba viešai prienami.

Duomenimis (dešimtainės matų sistemos duomenimis) daž-
niausiai naudojamasi vertinant grėsmes ir aprašant jų dėsnin-
gumus, tendencijas bei grėsmių mastą, bet duomenų analizė 
gali sudaryti ir pažeidžiamumo bei poveikio vertinimo dalį.

Galimi nacionaliniu lygmeniu lengvai prieinami duomenų šaltiniai:
 ◆ specializuotos duomenų bazės, tokios kaip vizų informacinė 

sistema, Šengeno informacinė sistema, Eurodac;
 ◆ keleivių srauto duomenų bazė;
 ◆ pareigūnų sąrašai.

Nuo 2008 m. Frontex rizikos analizės tinklas kas mėnesį renka 
duomenis apie nustatytus neteisėto atvykimo ne per pasie-
nio kontrolės punktus atvejus, nustatytus neteisėto atvykimo 
per pasienio kontrolės punktus pasislėpus atvejus, nustatytus 
neteisėto buvimo šalyje atvejus, atsisakymus įleisti į šalį, prie-
globsčio prašymus, nustatytus suklastotus dokumentus, pri-
imtus sprendimus dėl nelegalių migrantų grąžinimo, įvykdytus 
sprendimus dėl nelegalių migrantų grąžinimo bei savanoriško 
grįžimo atvejus.

Rizikos, grėsmių, pažeidžiamumo ir poveikio nustatymui ir api-
būdinimui esminę reikšmę turi informacija (ne dešimtainės matų 
sistemos duomenys).

Galimi nacionaliniu lygmeniu lengvai prieinami šaltiniai:
 ◆ nacionalinės keleivių duomenų bazės (kuriose registruojama 

tokia informacija kaip kilmės šalis, atvykimo priežastis, ke-
lionės informacija, sieną kertančios transporto priemonės 
rūšis ir t. t.);

 ◆ teisėsaugos institucijų duomenų bazės, pavyzdžiui, ieškomų 
asmenų, nusikaltimų, sulaikytų asmenų pareiškimų, žvalgy-
bos duomenų, pavogtų dokumentų duomenų bazės ir t. t.;

 ◆ ataskaitose pateiktos analizės arba padėties apibūdinimas 
ir atvirieji šaltiniai.

Frontex lygmeniu nuo 2008 m. Frontex rizikos analizės tinklas 
renka kas du mėnesius rengiamas analitines ataskaitas, kuriose 
pateikiama apibendrinta šių keturių temų analizė: trečiosios ša-
lys, situacija prie sienos, nelegalus buvimas Europos Sąjungoje, 
nacionalinio lygmens instituciniai pokyčiai.
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Gradacinė informacijos vertinimo sistema

Yra daug informacijos (duomenų) vertinimo sistemų, bet po-
puliariausia yra 4×4 gradacinė informacijos vertinimo sistema. 
Šioje sistemoje informacija vertinama dviem aspektais: pirma-
sis aspektas – informacijos (duomenų) šaltinio patikimumas, o 
antrasis aspektas – informacijos (duomenų) tikrumas. Šie du 
aspektai vertinami pagal 4 pakopų skalę šitaip:

Šaltinio patikimumo vertinimas

Lygis Aprašymas

A
Nėra jokių abejonių dėl šaltinio autentiškumo, patikimumo 
ir kompetencijos; jei informacija yra gauta iš šaltinio, kuris 
praeityje visais atvejais pasirodė esąs patikimas

B
Šaltinis, iš kurio gauta informacija, daugumoje atvejų pasirodė 
esąs patikimas

C
Šaltinis, iš kurio gauta informacija, daugumoje atvejų pasirodė 
esąs nepatikimas

X Šaltinio patikimumo įvertinti neįmanoma

Informacijos (duomenų) tikrumo vertinimas

Lygis Aprašymas

1 Informacija, kurios tikslumu neabejojama

2
Informacija, kurią asmeniškai žino šaltinis, bet jos asmeniškai 
nežino ją perduodantis pareigūnas

3
Informacija, kurios asmeniškai nežino šaltinis, bet kurią 
patvirtina kita jau užregistruota informacija

4
Informacija, kurios asmeniškai nežino šaltinis ir kurios negalima 
patvirtinti

Pavyzdžiui, informacija, gauta iš patikimo šaltinio (priski-
riamo A lygiui) ir vertinama kaip tiksli (priskiriama 1 lygiui), 
yra žymima kaip „A1“ informacija. Informacija, gauta iš šal-
tinio, kurio neįmanoma įvertinti ir kuris faktiškai yra neži-
nomas, yra žymima kaip „X4“ informacija.
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Frontex rizikos analizės padalinio sukurtų produktų 
pavyzdžiai

Metinė rizikos analizė

Metinė ataskaita apie neteisėtą migraciją praeitais metais, atei-
ties perspektyvos ir rekomendacijos, parama, kuriant Frontex 
operatyvinės veiklos planą kitiems metams.

Pusmečio rizikos analizė

Metinės rizikos analizės atnaujinimas viduryje metų ir, prirei-
kus, rekomendacijų peržiūra bei tikslinimas.

Ketvirčio (trijų mėnesių) rizikos analizė

Ketvirčio ataskaita, kurioje pateikiama neteisėtos migracijos 
tendencijų vertinimas ir analizė, remiantis informacija, kuria 
keičiamasi Frontex rizikos analizės tinkle.

Specialioji rizikos analizė

Analitinė ataskaita, skirta kuriam nors konkrečiam reiškiniui 
arba geografinei sričiai, pavyzdžiui, irakiečių neteisėta migra-
cija į ES arba finansinės krizės įtaka neteisėtai migracijai į ES.

Į taktiką orientuotas vertinimas

Analitinė ataskaita, padedanti planuoti kurią nors konkrečią 
bendrą operaciją.

Savaitės analitinė ataskaita

Tam tikros bendros operacijos metu surinktos informacijos sa-
vaitinė analizė, skirta operatyvinei grupei arba priimančiai šaliai.
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Žvalgybos ciklas

Žvalgybinė informacija – bet kuri gauta ar sukurta informa-
cija, susijusi su viena iš rizikos sudedamųjų dalių, tokių kaip 
grėsmė, pažeidžiamumas arba poveikis – yra laikoma rizikos 
analizės pagrindu.

Sienų kontrolės srityje žvalgybinę informaciją galima panaudoti 
operatyviniais tikslais, nes ji paprastai yra susijusi su konkre-
čiais sienų kirtimo atvejais ir visų pirma – su neteisėta veikla. 
Galima nurodyti tokius žvalgybinės informacijos, susijusios su 
sienų apsauga, pavyzdžius: informacija apie migrantus, kurie 
planuoja neteisėtai kirsti sieną, arba informacija apie tam ti-
kras narkotikų siuntas.

Struktūriškai suplanuotas žvalgybos procesas vadinamas žval-
gybos ciklu. Tai yra tam tikras apibrėžtas ciklas, kuriame tei-
sėsaugos institucijų veiklos našumas yra užtikrinamas, taikant 
savitarpio kontrolės principą.

1.
Užduoties 

suformulavimas
8.

Analizės 
kokybės

vertinimas

7.
Analitinės 

pažymos
 išplatinimas

6.
Analitinės
 pažymos

 parengimas
5.

Duomenų
/informacijos 
analizavimas 

ir interpretavimas

4.
Duomenų/

informacijos 
įšgryninimas 

ir susisteminimas

3.
Duomenų

/informacijos 
įvertinimas

2.
Duomenų

/informacijos 
rinkimas
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Rizikos analizės padalinio steigimas valstybėse 
narėse

Kiekviena valstybė narė raginama įsteigti ir palaikyti rizikos 
analizės padalinį (arba skyrių).

Rizikos analizės padalinio funkcija – rinkti informaciją, susijusią su 
sienų saugumu ir, platesniu mastu, su ES vidaus saugumu. Sienų 
ir ES vidaus saugumo tikslais rizikos analizės padaliniai rengia ir 
platina analitines ataskaitas ir vertinimus. Tokiose ataskaitose 
nagrinėjamos bendros ir atskiros tendencijos, maršrutai, veikimo 
būdai, nusikalstamais tikslais naudojamos transporto priemo-
nės ir galimas organizuotų nusikalstamų tinklų dalyvavimas.

Rizikos analizės padaliniai yra atsakingi už informacijos, kuri gali 
būti svarbi ir už jų valstybės narės sienų, perdavimą Frontex ir 
su šia informacija susijusioms valstybėms narėms. Be bendra-
darbiavimo veiksmingas išorės sienų valdymas yra neįmanomas.

Analitinės veiklos kokybė labai priklauso nuo rizikos analizės pa-
dalinio valdymo kokybės ir efektyvumo. Rizikos analizės padalinių 
vadovai privalo atlikti įvairias vadovavimo funkcijas, pavyzdžiui:
 ◆ valdyti išteklius ir jų panaudojimą;
 ◆ palaikyti ryšius su kitomis suinteresuotomis agentūromis ir 

departamentais;
 ◆ teikti kontaktinius duomenis nacionalinėms ir tarptauti-

nėms institucijoms;

 ◆ užtikrinti informacijos (ir žvalgybinės informacijos) rišlumą, 
mainus ir bendradarbiavimą šioje srityje;

 ◆ padėti planuoti veiklą ir nustatyti prioritetus;
 ◆ ieškoti problemų sprendimų ir trūkumų šalinimo būdų;
 ◆ atnaujinti ir keisti padalinio darbo metodus;
 ◆ imtis kitų iniciatyvų, kurios pagerintų rizikos analizės pa-

dalinio darbą.
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Vertinimo metodai

Atliekant analizę galima taikyti labai įvairius vertinimo meto-
dus. Metodo pasirinkimas priklauso nuo turimų duomenų ir 
informacijos, sprendimo, kuriam priimti reikalinga informacija, 
laiko, skirto analizei atlikti, ir analitiko susipažinimo su verti-
nimo metodais. Toliau aprašomi kai kurie dažniausiai naudo-
jami metodai, tačiau jų sąrašas nėra baigtinis ir traktuotinas tik 
kaip rekomendacinė priemonė. Analitikai turėtų pasirinkti me-
todą, kuris jiems yra patogiausias ir kurį naudodami jie anksčiau 
yra gavę geriausius rezultatus. Kuriant įvairius žvalgybos pro-
duktus, pavyzdžiui, grėsmių, pažeidžiamumo ir poveikio verti-
nimus, galima naudotis keliais įvairiais metodais.

„Idėjų lietus“ – metodas, kuriame pasitelkus vaizduotę skati-
nama laisva tam tikrą sritį išmanančių asmenų pokalbio tėkmė. 
Svarbiausi šio metodo elementai – vaizduotė ir skatinimas keis-
tis idėjomis tarpusavyje. Todėl šis metodas ypač naudingas tais 
atvejais, kai nėra duomenų arba kai reikia atsiriboti nuo įpras-
tos mąstysenos.

Ekspertų nuomonių sintezė (Apibendrinta ekspertų grupės 
nuomonė). Taikant šią metodiką, sienų saugumo problemoms 
spręsti (tokioms kaip neteisėta migracija, nusikalstamumas ir 

terorizmas) pasitelkiami pagrindinį rūpestį keliančių sričių ži-
novai. Tokiu būdu praplečiamas žinių rezervas. Iš esmės, tai 
kokybinio pobūdžio metodas. Gali būti taikomi ir kai kurie kie-
kybiniai metodai (pavyzdžiui, ekspertų prašoma išrikiuoti grės-
mes pagal jų svarbą).

Modelių ir tendencijų analizė. Taikant šią metodiką, galima 
apjungti įvairias priemones. Labai svarbu turėti istorinių duo-
menų (buvusių įvykių statistiką). Tendencijų analizę galima at-
likti, naudojant kokybinius metodus, tuo tarpu dėsningumų 
analizė yra paremta kiekybiniais metodais (pavyzdžiui, netei-
sėtų migrantų skaičius, kuris praeina per tam tikrus pasienio 
kontrolės punktus tam tikru laikotarpiu).

Apžvalgos. Ši metodika daugiausia taikoma pažeidžiamumo ty-
rimams (pasitelkus gamtos moksluose taikomą metodiką, kai 
išvados, gautos stebint visumos dalį, ekstrapoliuojamos (pri-
taikomos) visai visumai, pavyzdžiui, iš sugautų sieną kertančių 
nusikaltėlių skaičiaus sprendžiama apie sieną kertančių nusi-
kaltėlių skaičių duotu laikotarpiu iš viso. Tokia informacija nau-
dinga ir grėsmių analizei.
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Pagrindiniai terminai

Analizė – tyrimas, kurio metu nustatoma, aprašoma ir įverti-
nama rizika, grėsmė, pažeidžiamumas ar poveikis.

Vertinimas – analitiko išvados apie nustatytos rizikos, grės-
mės, pažeidžiamumo ar poveikio svarbą.

Išorės sienos – ES valstybių narių sienos su valstybėmis, ku-
rios nepriklauso Europos Sąjungai. Platesne prasme šis termi-
nas taip pat taikomas sienoms tarp Šengeno asocijuotųjų šalių 
ir ES nepriklausančių šalių. Pavyzdžiui, Lenkijos siena su Ukraina 
yra išorės siena; o platesne prasme Norvegijos siena su Rusija 
taip pat vadinama išorės siena. Sienos tarp Švedijos ir Norvegi-
jos, tarp Prancūzijos ir JK (važiuojant traukiniu), tarp Vengrijos ir 
Rumunijos arba tarp Ispanijos ir Portugalijos nėra išorės sienos.

Poveikis. Poveikis apibrėžiamas kaip grėsmės įtaka vidaus sau-
gumui arba išorės sienų saugumui. Poveikį taip pat galima ana-
lizuoti kaip įtaką optimaliam keleivių srautui pasienyje ir kaip 
veiksnius, sukeliančius humanitarines pasekmes.

Rodiklis. Tai yra duomenų vienetas, kuriuo remiantis galima 
daryti išvadą apie tam tikrą padėtį. Pavyzdžiui, rodiklis gali ro-
dyti, jog vyksta tam tikras veiksmas ar veikla arba yra sąlygos 
tokiam veiksmui vykti, arba yra tam tikri stebimo objekto ke-
tinimai. Rodikliai yra naudingiausi ir labiausiai įtikinami, kai jie 
yra gaunami, renkami ir vertinami kaip „komplektai“.

Informacija. Įvairaus pobūdžio neįvertinta medžiaga, gauta iš 
stebėjimų, ataskaitų, nuomonių ir gandų, fotografijų ir kitų šal-
tinių, kurią apdorojus, galima gauti žvalgybinės informacijos.

Žvalgybinė informacija. Bet kuri gauta arba sukurta informa-
cija, kuri yra susijusi su vienu iš rizikos komponentų, t. y. susijusi 
su grėsme, pažeidžiamumu ar poveikiu. Praktikoje žvalgybinę 
informaciją, susijusią su sienų kontrole, paprastai sudaro infor-
macija apie tam tikrus konkrečius sienos kirtimo atvejus, kurią 
galima panaudoti operatyviniais tikslais, ypač kai tai yra ne-
teisėta veikla.

Rizika. Kalbant apie išorės sienų valdymą, rizika apibrėžiama 
kaip grėsmės prie išorės sienų dydis ir tikimybė, kuri gali daryti 
poveikį ES vidaus saugumui, išorės sienų saugumui, optimaliam 
teisėtų keleivių srautui arba kuri gali turėti humanitarinių pase-
kmių, atsižvelgiant į priemones, taikomas pasienyje ir visoje ES.

Rizikos analizės padalinys (RAP). Organizacinis išorės sienų 
valdymo padalinys (kuopelė, skyrius ir t.  t.), kurio užduotis – 
atlikti rizikos analizę ir vadovybei teikti įspėjimus, vertinimus 
ir ataskaitas, susijusias su sienų saugumu, neteisėta migracija, 
prekyba žmonėmis ir nelegaliu migrantų gabenimu.
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Nelegalus migrantų gabenimas. Skirtingai nuo termino „pre-
kyba žmonėmis“, kuris yra apibrėžtas JT konvencijoje prieš 
tarptautinį organizuotą nusikalstamumą, terminas „nelega-
lus migrantų gabenimas” paprastai reiškia abipusiu sutikimu 
sudarytą sandorį, kai vežėjas ir gabenamas asmuo susitaria, 
kad bus išvengta imigracijos kontrolės dėl abiem pusėms nau-
dingų priežasčių.

Nelegali prekyba žmonėmis – tai, trumpai tariant, nelegali 
prekyba žmonėmis komercinio seksualinio išnaudojimo ir (arba) 
priverstinio darbo tikslais. JT konvencijoje prieš tarptautinį or-
ganizuotą nusikalstamumą šis terminas apibrėžiamas smulkiau.

Grėsmė – tai jėga ar spaudimas prie išorės sienų. Grėsmė nu-
sakoma pagal dydį ir tikimybę. Analitikas turėtų nusakyti, ko-
kie procesai ir veiksniai ES viduje ir išorėje turi įtakos grėsmės 
dydžiui ir tikimybei.

Pažeidžiamumą lemia sistemos pajėgumas sušvelninti grėsmę. 
Pažeidžiamumas suprantamas kaip veiksniai pasienyje arba ES 
viduje, kurie gali didinti arba mažinti grėsmės dydį ar tikimybę.
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