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Introducere 

Obiectivul prezentului document de lucru este de a stabili contextul deliberărilor raportoarei 

cu privire la propunerea Comisiei de a modifica Codul frontierelor Schengen1 în ceea ce 

privește normele aplicabile reintroducerii temporare a controalelor la frontierele interne și în 

vederea pregătirii proiectului de raport, pentru a contura - în scopul discuțiilor - unele puncte 

de vedere inițiale. 

Context 

La 27 septembrie 2017, Comisia Europeană a propus modificarea Codului frontierelor 

Schengen pentru a permite statelor membre să reintroducă controale la frontierele interne dacă 

există o amenințare gravă la adresa ordinii publice sau a securității interne a unui stat 

membru, posibil pentru o perioadă de maximum cinci ani. Normele actuale permit statelor 

membre să reintroducă controalele la frontierele interne pentru o perioadă de șase luni sau, în 

situații excepționale, de maximum doi ani. Pe lângă prelungirea propusă a perioadelor, 

Comisia a propus garanții procedurale suplimentare, în special sub forma unor evaluări ale 

riscurilor, de natură să asigure că reintroducerea unor asemenea controale la frontierele 

interne reprezintă o măsură de ultimă instanță. 

În expunerea de motive a propunerii, Comisia susține că, începând cu luna septembrie 2015, 

„deplasările secundare ale migranților în situație neregulamentară și [...] creșterea 

amenințărilor teroriste transfrontaliere grave [...] au obligat statele membre să prelungească 

de mai multe ori controalele la frontieră care fuseseră reintroduse, uneori până la epuizarea 

termenelor legale actuale”. Prin urmare, s-ar părea că această propunere a Comisiei a fost 

elaborată pentru a legaliza practicile existente ale statelor membre care nu se mai 

conformează cu dispozițiile actuale ale Codului frontierelor Schengen. 

Astfel cum se reamintește în considerentul (23) al Codului frontierelor Schengen actual, 

cadrul juridic consacrat existent al acquis-ului Schengen operează în temeiul prezumției că 

„reintroducerea controlului la frontierele interne ar trebui să rămână o excepție și ar trebui 

să fie efectuată numai ca măsură de ultimă instanță, cu un domeniu de aplicare și pentru o 

perioadă strict limitate, pe baza unor criterii obiective specifice și a unei evaluări a 

necesității sale care ar trebui monitorizată la nivelul Uniunii.” 

De asemenea, este important să se sublinieze că statele membre care mențin în prezent 

controalele la toate frontierele interne sau la o parte din acestea și-au motivat deciziile 

invocând în principal riscul unor deplasări secundare în urma deplasărilor transfrontaliere 

ilegale începând cu 2015. În cadrul pachetului de măsuri privind guvernanța Schengen din 

2013, colegiuitorii UE au convenit că „migrația și trecerea frontierelor externe de către un 

număr mare de resortisanți ai unor țări terțe nu ar trebui considerată per se o amenințare 

pentru ordinea publică sau securitatea internă”.2  

                                                 
1  Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu 

privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor 

Schengen). 
2  Considerentul (5) al Regulamentului (UE) nr. 1051/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 22 octombrie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 pentru 

instituirea de norme comune privind reintroducerea temporară a controlului la frontierele interne în 
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Opinia raportoarei 

Fără îndoială, există argumente solide pentru a afirma că migrația neregulamentară în cadrul 

Uniunii - și efectele de domino asupra zonei Schengen fără controale la frontierele interne - 

reprezintă rezultatul unui sistem european comun de azil incapabil să soluționeze problema 

solicitanților de protecție internațională și un eșec în ceea ce privește reformarea acestui 

sistem.  

Practicile actuale ale unor state membre care mențin controalele la frontierele lor interne pot 

fi, în opinia raportoarei, disproporționate, nejustificate și necorespunzătoare și pot conduce 

chiar la abuzuri. 

Raportoarea regretă că nu a fost prezentat niciun studiu de impact care să însoțească 

modificările propuse la Codul frontierelor Schengen examinate în prezent. În contextul unei 

mai bune legiferări, propunerile legislative ar trebui să fie precedate de o evaluare de impact 

și, date fiind dificultățile întâmpinate în menținerea normelor actuale, o asemenea evaluare ar 

fi fost oportună pentru această propunere. 

Prin urmare, raportoarea respinge cu fermitate încercările Comisiei de a legaliza practicile 

ilegale actuale ale statelor membre în ceea ce privește controalele la frontierele interne și va 

reflecta acest aspect în proiectul de raport. Raportoarea consideră că obiectivul principal al 

oricăror modificări ale Codului frontierelor Schengen referitor la normele privind 

reintroducerea controalelor la frontierele interne ar trebui să fie asigurarea unui cadru juridic 

mai clar. Modificările ar trebui să asigure faptul că utilizarea controalelor la frontierele interne 

răspunde nevoilor efective, că acestea sunt proporționale și limitate în timp, garantând în 

același timp statelor membre flexibilitatea de care au nevoie pentru a face față amenințărilor 

reale. Noile norme nu ar trebui să prevadă stimulente pentru introducerea controalelor la 

frontierele interne în lipsa unei nevoi clare și obiective, și nici pentru perioade mai lungi decât 

este necesar. 

Raportoarea ar dori să clarifice și să simplifice cadrul juridic și normele aplicabile pentru a 

asigura o îmbunătățire a transparenței și pentru a evidenția mai mult posibilele utilizări 

necorespunzătoare ale acestor norme. În această privință, regulile clare ar trebui să permită 

într-un mod mai eficient Comisiei să își exercite competențele în calitate de „gardian al 

tratatelor”, în special atunci când analizează posibilele proceduri de neîndeplinire a 

obligațiilor inițiate împotriva statelor membre care nu își îndeplinesc obligațiile. 

Modificările propuse 

Structura existentă a capitolului II din Codul frontierelor Schengen nu permite o lectură 

directă a normelor aplicabile. Prin urmare, raportoarea recomandă reexaminarea structurii 

actuale pentru a se asigura coerență, claritate și o mai bună punere în aplicare a normelor 

existente. 

Spre deosebire de situația actuală, structura articolelor ar trebui să urmeze un anumit 

raționament cu privire la părțile complete și separate cu componente logice. Actualul cuprins 

al articolului 25 ar trebui să fie mai armonizat cu titlul „cadru general” și ar trebui să prevadă 

cele mai importante principii fundamentale orizontale care guvernează reintroducerea 

                                                                                                                                                         
circumstanțe excepționale. 
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temporară a controalelor la frontierele interne pentru evenimente previzibile. Nu ar trebui să 

prevadă o parte din procedura care trebuie urmată. 

Pentru o mai mare claritate, este de asemenea important să se facă distincția, în esență și în 

cadrul procedurilor, între normele care reglementează controalele la frontierele interne 

reintroduse din motive care necesită o acțiune imediată (reglementate de articolul 28) și 

circumstanțele care periclitează funcționarea generală a spațiului fără controale la frontierele 

interne (reglementate de articolul 29). 

Articolul 26 care stabilește criteriile pentru evaluarea reintroducerii temporare a controalelor 

la frontierele interne ar trebui extins în mod corespunzător, pentru ca statelor membre să le 

revină obligația de a demonstra că reintroducerea controlului la frontiere este în mod real o 

măsură de ultimă instanță. 

Ar trebui să urmeze articole care reglementează procedurile pentru introducerea temporară a 

controalelor la frontiere pentru evenimente previzibile, prin care să se prevadă norme și 

garanții specifice pentru introducerea inițială a controalelor și prelungirea acestora. 

În acest sens, articolul 27 ar trebui să prevadă procedura reintroducerii inițiale a controalelor 

la frontiere pentru o perioadă maximă de două luni, cu posibilitatea prelungirii cu o perioadă 

suplimentară de până la patru luni. Articolul 27a ar trebui să stabilească procedurile și 

garanțiile suplimentare pentru prelungirea în continuare a controalelor la frontiere pentru o 

perioadă maximă de până la șase luni. Raportoarea consideră că perioada maximă totală a 

controalelor la frontiere pentru evenimente previzibile în temeiul celor două articole nu ar 

trebui să depășească un an. 

În opinia raportoarei, prelungirea perioadelor pentru reintroducerea controalelor la frontierele 

interne - astfel cum a fost propusă de Comisie - nu ar încuraja statele membre să limiteze 

măsurile preconizate la ceea ce este strict necesar și proporțional cu amenințarea. 

Mai mult, raportoarea pledează în favoarea introducerii unui sistem eșalonat de obligații cu 

garanții procedurale suplimentare ori de câte ori se prelungesc controalele la frontiere. 

Cerințele pentru prelungirea inițială după expirarea termenului inițial de două luni ar trebui să 

includă - similar propunerii Comisiei - obligația statelor membre de a furniza o evaluare 

detaliată a riscurilor și o implicare mai mare din partea statelor membre afectate de posibila 

reintroducere a controalelor la frontierele interne.  

În ceea ce privește prelungirea ulterioară a controalelor la frontiere, după expirarea termenului 

de șase luni, nicio prelungire nu ar trebui să fie posibilă în lipsa unei proceduri oficiale a 

Consiliului „de autorizare” a prelungirii. În opinia raportoarei, controalele prelungite la 

frontierele interne ar putea avea repercusiuni grave asupra dreptului la liberă circulație stabilit 

în tratate; prin urmare, UE are un interes superior să se implice în orice proces de 

„restrângere” a acestui drept de către state membre individuale. În plus, Comisia ar trebui să 

aibă la dispoziție posibilitatea de a efectua controale inopinate pentru a verifica aplicarea 

practică a normelor, în special în situațiile de prelungire a controalelor pentru perioade mai 

lungi. 

Nicio posibilă neînțelegere nu ar trebui să existe în continuare în regulament cu privire la 

faptul că procedura instituită prin articolul 29 se aplică în circumstanțe foarte specifice, care 
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se diferențiază clar de motivele avute în vedere la articolele 25, 27 și 28. Prin urmare, ar 

trebui să nu fie posibilă invocarea articolelor 25, 27 și 28 pentru a prelungi în mod arbitrar 

controalele la frontiere reintroduse în temeiul articolului 29, odată cu epuizarea tuturor 

posibilităților prevăzute de aceste din urmă dispoziții. 

Din motive de transparență și de responsabilitate, publicul ar trebui să fie mai bine informat 

de ce se întâmplă. Respectând totodată cerințele de confidențialitate legate de ordinea publică 

sau de securitatea internă, ar trebui oferite mai multe oportunități pentru organizarea unor 

discuții deschise, la nivel național sau european, cu privire la implicațiile controalelor la 

frontierele interne în zona Schengen. Aceste considerații sunt legate în mod direct de analiza 

rolului pe care Parlamentul European l-ar putea avea în acest proces.  

De asemenea, raportoarea consideră că îmbunătățirea informării și implicarea Parlamentului 

European sunt extrem de bine-venite, inclusiv prin asigurarea că Parlamentul European 

primește toate documentele relevante pentru controlul democratic al deciziilor care afectează 

o zonă fără controale la frontierele interne. 

Parlamentul ar trebui asociat procedurii, ori de câte orice este posibil, inclusiv prin consultări, 

pentru care i s-ar putea permite să numească un observator. În această privință, Parlamentul ar 

putea recurge, de asemenea, la audieri și/sau la dialogul structurat cu instituțiile UE și cu 

statele membre în cauză, în scopul atingerii obiectivului respectiv. 


