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GESTIONAREA FRONTIERELOR EXTERNE

Politica de gestionare a frontierelor s-a dezvoltat considerabil, prin crearea unor instrumente
și agenții precum Sistemul de Informații Schengen, Sistemul de informații privind vizele
și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă. Provocările legate
de creșterea fluxului de migrație mixtă în UE, precum și problemele mai acute legate de
securitate au declanșat o nouă perioadă de activitate, înregistrându-se o tendință către un
sprijin operațional mai direct și europenizarea politicii de gestionare a frontierelor.

TEMEI JURIDIC

Articolele 67 și 77 din TFUE.

OBIECTIVE

Un spațiu unic, fără controale la frontierele interne – spațiul Schengen – necesită o politică
comună în materie de gestionare a frontierelor externe. Prin urmare, Uniunea este decisă să
stabilească standarde comune cu privire la controalele la frontierele sale externe și să pună treptat
în practică un sistem integrat pentru gestionarea acestor frontiere.

REALIZĂRI

Primul pas către o politică comună de gestionare a frontierelor externe a fost făcut la 14 iunie
1985, când cinci dintre cele zece state membre care formau, la vremea respectivă, Comunitatea
Economică Europeană, au semnat Acordul Schengen, care a fost completat cinci ani mai târziu
cu Convenția de punere în aplicare a acordului Schengen. Spațiul Schengen, zona fără frontiere
creată de acquis-ul Schengen (denumirea colectivă a acordurilor și normelor), cuprinde în
prezent 26 de țări europene (pentru mai multe detalii în legătură cu spațiul Schengen, a se vedea
secțiunea 2.1.3).
A. Acquis-ul Schengen privind frontierele externe
Normele care alcătuiesc actualul acquis Schengen privind frontierele externe, care se bazează
pe acquis-ul original integrat în ordinea juridică a UE de Tratatul de la Amsterdam, se regăsesc
într-o gamă amplă de măsuri, care pot fi împărțite în aproximativ cinci categorii.
În primul rând, pilonul central al gestionării frontierelor externe îl constituie Codul frontierelor
Schengen, care stabilește normele privind regimul de trecere a frontierele externe și condițiile
care reglementează reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne. În al doilea
rând, având în vedere că nu toate statele membre au frontiere externe pe care trebuie să le
controleze și pentru că nu sunt afectate în mod egal de fluxurile de trafic la frontieră, UE
utilizează fondurile disponibile pentru a compensa unele costuri ale statelor membre, legate
de frontierele externe. Pentru perioada 2007-2013, acest mecanism de repartizare a sarcinii
financiare s-a concretizat sub forma Fondului pentru frontierele externe. Pentru perioada
2014-2020, acesta a fost înlocuit cu Fondul pentru securitate internă: Frontiere și vize. A treia

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_2.1.3.pdf
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categorie de măsuri se referă la crearea de baze de date centralizate în scopul gestionării migrației
și a frontierelor: Sistemul de Informații Schengen (SIS), Sistemul de informații privind vizele
(VIS) și Eurodac, baza de date europeană de amprente digitale pentru identificarea solicitanților
de azil și asigurarea aplicării corecte a Regulamentului de la Dublin (pentru mai multe detalii
privind Eurodac și Regulamentul de la Dublin, a se vedea secțiunea 5.12.2). În al patrulea
rând, există un set de măsuri (cunoscut sub numele de pachetul privind facilitarea[1]), menit
să împiedice și să sancționeze intrarea, tranzitul și șederea neautorizate. În fine, există măsuri
destinate cooperării operative în gestionarea frontierelor, care privesc în principal Agenția
Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (fosta Agenție Europeană pentru
Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii
Europene - Frontex - cu sarcini extinse).
1. Sistemul de Informații Schengen (SIS)
În prezent la a doua generație, Sistemul de Informații Schengen furnizează infrastructura
necesară gestionării informațiilor pentru a sprijini controalele la frontieră și sarcinile legate
de securitate din cadrul cooperării judiciare și polițienești. Statele participante introduc în
baza de date „alerte” privind persoanele căutate sau dispărute, obiectele pierdute sau furate
și interdicțiile de intrare, aceasta fiind direct accesibilă ofițerilor de poliție, funcționarilor și
autorităților de aplicare a legii care au nevoie de informațiile prezente în baza de date pentru
a-și desfășura activitatea. În cazul în care sunt necesare informații suplimentare cu privire la
alerte în Sistemul de Informații Schengen, aceste informații sunt transmise prin intermediul
rețelei naționale de birouri Sirene (solicitări suplimentare de informații la intrarea pe teritoriul
național), înființate în toate statele membre Schengen. Aceste birouri coordonează răspunsurile
la alertele din SIS și se asigură că se iau măsurile adecvate, de exemplu în cazul în care o
persoană căutată este arestată, o persoană căreia i-a fost refuzată intrarea în spațiul Schengen
încearcă să intre din nou pe teritoriul acestuia sau o mașină furată sau un document de identitate
furat sunt confiscate. Introducerea Sistemului de Informații Schengen de a doua generație (SIS
II), care cuprinde noi funcționalități și caracteristici, precum datele biometrice și interconectarea
alertelor, a fost mult întârziată din cauza complexității sistemului. Prevăzut inițial să funcționeze
în 2007, acesta a devenit în cele din urmă operațional la 9 aprilie 2013. Sistemul este gestionat –
împreună cu VIS și bazele de date Eurodac – de către Agenția pentru Gestionarea Operațională
a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție, eu-LISA.
2. Sistemul de informații privind vizele (VIS)
VIS urmărește să îmbunătățească punerea în aplicare a politicii comune în materie de vize,
a cooperării consulare și a consultărilor dintre autoritățile centrale competente în domeniul
vizelor. VIS este conectat la toate consulatele statelor Schengen care acordă vize și la toate
punctele de trecere a frontierelor lor externe. La aceste puncte de frontieră, VIS permite
polițiștilor de frontieră să verifice dacă persoana deținătoare a vizei biometrice este identică cu
persoana care a solicitat viza. Acest lucru se realizează prin verificarea amprentelor digitale atât
în raport cu datele biometrice înregistrate și anexate la viză, cât și la nivelul întregii baze de
date VIS. În sistem sunt integrate niveluri ridicate de securitate pentru a se menține soliditatea
și disponibilitatea acestuia în orice moment și pentru ca datele să fie accesate doar de către
persoanele autorizate în scopurile autorizate. Autoritățile de aplicare a legii și Europol au acces
la sistem în scopul detectării și investigării infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave.
În octombrie 2011, Sistemul VIS a intrat în funcțiune în toate consulatele emitente de vize pentru
statele Schengen din Africa de Nord, iar în prezent este implementat în întreaga lume.

[1]A se vedea Directiva Consiliului 2002/90/EC și Directiva-cadru a Consiliului 2002/946/JAI.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_5.12.2.pdf
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3. Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (fosta agenție Frontex
cu sarcini extinse).
Fosta agenție Frontex a fost extinsă pentru a deveni Agenția Europeană pentru Poliția de
Frontieră și Garda de Coastă (EBCG), în temeiul Regulamentului privind Poliția de frontieră
și garda de coastă[2]. Rolul principal al EBCG este de a contribui la asigurarea unei gestionări
integrate a frontierelor externe. Printre sarcinile sale se numără, de asemenea, gestionarea
eficace a fluxurilor de migrație și asigurarea unui nivel ridicat de securitate pentru UE. În
același timp, EBCG contribuie la protejarea liberei circulații în interiorul UE și la respectarea
deplină a drepturilor fundamentale. EBCG este compusă din Agenția Europeană pentru Poliția
de Frontieră și Garda de Coastă și autoritățile naționale responsabile de gestionarea frontierelor.
Activitățile sale se axează în principal pe stabilirea unei strategii operaționale pentru gestionarea
frontierelor și pe coordonarea asistenței din partea tuturor statelor membre. Sediul său se află
la Varșovia.
B. Evoluțiile înregistrate cu privire la gestionarea de către UE a frontierelor sale externe
De la crearea Frontex, s-au adoptat mai multe măsuri practice în vederea unei gestionări
mai integrate a frontierelor externe: o serie de actualizări semnificative ale infrastructurii
tehnice; o serie de operațiuni comune de gestionare a frontierelor; dezvoltarea unei capacități
de reacție rapidă (inițial cu ajutorul echipelor de intervenție rapidă la frontiere - RABIT - și,
începând din 2011, de asemenea, prin intermediul echipelor europene de polițiști de frontieră).
Ritmul evoluțiilor a devenit mai accelerat odată cu pierderile de vieți omenești la scară largă
din regiunea mediteraneeană din ultimii ani și cu afluxul masiv de refugiați și de migranți.
Operațiunea comună Triton — lansată la sfârșitul anului 2014 și extinsă în mod substanțial
în 2015 — este însărcinată cu organizarea de operațiuni de patrulare de-a lungul frontierei
maritime în primul rând între Libia și Italia și reunește personal și echipament din mai multe
state membre pentru de a oferi sprijin operațional direct în Italia. În Grecia, operațiunea comună
Poseidon deja existentă a fost amplificată în decembrie 2015, pentru a deveni o operațiune de
intervenție rapidă, dispunând de majorări de personal și de echipament tehnic, pentru a răspunde
provocărilor din domeniul gestionării frontierelor externe. În mod similar, EBCG, împreună
cu alte agenții relevante ale UE, a jucat un rol important într-o altă dimensiune a răspunsului
la provocările cu care se confruntă unele state membre: crearea de „zone-hotspot” (puncte de
acces) și mobilizarea așa-numitelor echipe de sprijin pentru gestionarea migrației. Aceste echipe
reunesc Biroul European de Sprijin pentru Azil (a se vedea 5.12.2), Europol (a se vedea 5.12.7)
și EBCG - în parteneriat cu autoritățile naționale și alte agenții -, și se ocupă cu identificarea,
verificarea și înregistrarea migranților la intrarea în UE, precum și cu organizarea operațiunilor
de returnare a persoanelor care nu au drept de ședere. EBCG este principala agenție a forțelor
de reacție regionale ale UE, cu sediul în Catania pentru „zonele-hotspot” din Italia și în Pireu
pentru cele din Grecia. Atât operațiunile maritime, cât și sprijinul direct acordat statelor membre
la „punctele de acces” reprezintă un răspuns european tangibil la provocarea reprezentată atât
de criza umanitară, cât și de gestionarea frontierelor.
Atât fluxul actual de refugiați și migranți, cât și creșterea amenințărilor teroriste conduc la o
mai mare europenizare a gestionării frontierelor. În special, pentru combaterea așa-numitului
fenomen al „luptătorilor străini”, a fost adoptată recent propunerea de introducere a unor
controale obligatorii ale cetățenilor UE care intră sau ies din spațiul Schengen trecând frontiere
terestre, maritime sau aeriene, printr-o modificare specială a Codului frontierelor Schengen.

[2]Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Poliția
de frontieră și garda de coastă la nivel european și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului
European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului European și al
Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_5.12.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_5.12.7.pdf
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Conform acestei schimbări, cetățenii ar fi verificați în mod sistematic prin consultarea bazei de
date SIS II și a bazei de date a Interpol privind documentele de călătorie furate și pierdute.
Cealaltă evoluție esențială a politicii de frontieră se concentrează asupra pachetului privind
„frontierele inteligente”, menit să modernizeze gestionarea frontierelor prin automatizarea
verificărilor la frontiere și îmbunătățirea informațiilor de intrare și de ieșire. În octombrie
2011, Comisia a prezentat o comunicare privind frontierele inteligente, urmată de o propunere
legislativă în februarie 2013. Acest pachet avea două componente: un sistem de intrare/ieșire
(EES), o bază de date pentru înregistrarea datei și a locului de intrare și durata șederilor scurte
autorizate, și un program de înregistrare a călătorilor (RTP) pentru simplificarea și automatizarea
controalelor la frontiere pentru anumite categorii de călători, precum oamenii de afaceri. Având
în vedere existența unor îndoieli privind estimările inițiale ale Comisiei în legătură cu costurile
legate de pachetul privind frontierele inteligente, a unor semne de întrebare cu privire la
fezabilitatea tehnică a sistemului și a unor preocupări legate de beneficiile preconizate, Comisia
a decis să comande un studiu tehnic suplimentar, care a fost finalizat în octombrie 2014. Au
urmat o serie de teste practice și operaționale în 2015, sub auspiciile eu-LISA. Comisia a
prezentat o nouă propunere, în aprilie 2016, de această dată numai cu privire la EES.
Deși noul EES urmărește același obiectiv principal de accelerare, facilitare și consolidare a
procedurilor de control la frontiere în privința călătorilor din țări terțe, există totuși modificări
semnificative în comparație cu propunerea din 2013. În primul rând, se reduce volumul de date
(de exemplu amprente) ce trebuie colectate și stocate și se propune o reducere substanțială a
costurilor, de la suma inițială de 1,1 miliarde EUR la 408 milioane EUR. Mai mult decât atât,
propunerea Comisiei prevede interoperabilitatea între Sistemul de informații privind vizele (a
se vedea mai sus) și EES, iar organele de aplicare a legii ar urma să aibă acces la aceste date, în
anumite condiții. Această nouă propunere este în curs de examinare la Parlament și la Consiliu.
În plus, în noiembrie 2016, Comisia a prezentat o propunere legislativă pentru instituirea unui
sistem european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS). Crearea unui sistem
cu obiective similare celor ale sistemului electronic de autorizare a călătoriilor (ESTA) al SUA
ar asigura un nivel suplimentar de control al călătorilor exonerați de obligația de a deține viză.
ETIAS ar determina eligibilitatea tuturor resortisanților țărilor terțe exonerați de obligația de
a deține viză de a călători în spațiul Schengen, precum și posibilitatea ca această călătorie să
constituie un risc în materie de securitate sau de migrație. Informațiile despre călători ar fi
colectate înainte de călătorie.

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

Parlamentul European a avut reacții mixte în ceea ce privește dezvoltarea politicii de gestionare
a frontierelor externe. Parlamentul a sprijinit, în linii mari, rolul organizatoric actualizat al
EBCG, precum și al celorlalte agenții relevante ale Uniunii, solicitând adesea ca rolul acestora
să fie consolidat și mai mult, având în vedere că UE se confruntă cu criza migrației în zona
Mediteranei. În Rezoluția sa din 12 aprilie 2016 referitoare la situația din Mediterana și la
necesitatea unei abordări globale a migrației de către UE, Parlamentul a recunoscut rolul Frontex
în salvarea de vieți în Marea Mediterană. În plus, în ceea ce privește abordarea-hotspot (puncte
de acces), Parlamentul a reamintit că EBCG, EASO, Europol și Eurojust trebuie să ofere
asistență operațională statelor membre și a subliniat că agențiile trebuie să dispună de resursele
necesare pentru a-și putea îndeplini sarcinile care le-au fost atribuite.
Deși opinia Parlamentului European în ceea ce privește dezvoltarea EBCG a fost în mare parte
pozitivă, atitudinea sa privind frontierele inteligente a fost mult mai rezervată. După propunerea
Comisiei din 2013, Parlamentul și-a exprimat rezervele cu privire la imensa acumulare de
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tehnologii și la prelucrarea masivă a datelor cu caracter personal propuse pentru frontierele
externe. În plus, costurile anticipate ale tehnologiei privind frontierele inteligente, împreună
cu îndoielile privind avantajele acesteia, au suscitat o serie de preocupări în Parlament. Într-
adevăr, în Rezoluția sa din 12 septembrie 2013 referitoare la cel de al doilea raport privind
punerea în aplicare a Strategiei de securitate internă a UE, Parlamentul a declarat că „posibila
dezvoltare a unor noi sisteme informatice în domeniul migrației și a gestionării frontierelor,
precum inițiativa «Frontiere inteligente», ar trebui analizată cu atenție, ținând seama în special
de principiile necesității și proporționalității”. În septembrie 2015, Parlamentul a adresat
Comisiei și Consiliului o întrebare cu solicitare de răspuns oral, invitându-le să își exprime
poziția cu privire la accesul la sistem al autorităților de aplicare a legii, precum și opiniile cu
privire la relevanța Hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene din aprilie 2014 referitoare
la Directiva privind păstrarea datelor (a se vedea 5.12.8). Rămâne de văzut cum răspunde
Parlamentul la propunerile revizuite.
Kristiina Milt
06/2017

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_5.12.8.pdf
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