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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind instituirea unui mecanism de evaluare în vederea verificării aplicării acquis-ului 
Schengen.
(COM(2010)0624 – C7-0370/2010 – 2010/0312(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului 
(COM(2010)0624),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 77 alineatul (2) litera (e) din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de 
către Comisie (C7-0370/2010),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A7-
0000/2011),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prin urmare, mecanismul de evaluare 
înființat în 1998 ar trebui să fie revizuit, în 
ceea ce privește a doua parte a mandatului 
încredințat Comitetului permanent. Prima 
parte a mandatului încredințat 
Comitetului permanent ar trebui să se 
aplice în continuare, astfel cum prevede 
partea I a deciziei din 16 septembrie 1998.

(6) Prin urmare, mecanismul de evaluare 
instituit în 1998 ar trebui să fie revizuit atât
în ceea ce privește prima, cât și a doua 
parte a mandatului încredințat Comitetului 
permanent, pentru a garanta existența 
unui singur mecanism uniform, bazat pe 
aceleași criterii pentru statele candidate și 
statele membre care aplică deja acquis-ul 
Schengen.
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Or. en

Justificare
Scopul este instituirea unui mecanism uniform atât pentru statele candidate, cât și pentru 
statele membre care aparțin Spațiului Schengen, pentru a evita standardele duble.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Statele membre ar trebui să fie 
implicate îndeaproape în procesul de 
evaluare. Măsurile de punere în aplicare 
a prezentului regulament ar trebui să fie 
adoptate prin procedura de gestionare, 
astfel cum se prevede la articolul 4 din 
Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 
iunie 1999 de stabilire a procedurilor de 
exercitare a competențelor de executare 
conferite Comisiei.

(8) Pentru a asigura condiții unitare de 
punere în aplicare a prezentului 
regulament, ar trebui conferite Comisiei 
competențe de executare. Respectivele
competențe ar trebui exercitate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
182/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 16 februarie 2011 de 
stabilire a normelor și principiilor 
generale privind mecanismele de control 
de către statele membre al exercitării 
competențelor de executare de către 
Comisie1.
_________
1 JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

Or. en

Justificare
Amendamentul vizează garantarea aplicării noilor norme de comitologie, în temeiul 
Tratatului de la Lisabona.  

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Mecanismul de evaluare ar trebui să 
includă, de asemenea, verificarea legislației 
relevante privind eliminarea controalelor la 
frontierele interne și verificări pe teritoriile 
naționale. Având în vedere caracterul 

(10) Mecanismul de evaluare ar trebui să 
includă, de asemenea, verificarea legislației 
relevante privind eliminarea controalelor la 
frontierele interne și verificări pe teritoriile 
naționale. Vizitele relevante la fața locului 



PR\860326RO.doc 7/20 PE460.834v01-00

RO

specific al acestor dispoziții, care nu 
afectează securitatea internă a statelor 
membre, vizitele relevante la fața locului ar 
trebui să fie încredințat exclusiv Comisiei.

ar trebui să fie încredințate funcționarilor 
Comisiei, în cooperare cu experții din 
statele membre.

Or. en

Justificare
Pentru a evidenția faptul că mecanismul de evaluare este bazat pe cooperarea strânsă dintre 
Comisie și statele membre, experții acestora din urmă ar trebui să participe și la vizitele la 
fața locului referitoare la înlăturarea controalelor la frontierele interne. A se vedea 
amendamentul la articolul 12.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Autoritatea Europeană pentru 
Protecția Datelor și autoritățile naționale
de supraveghere, fiecare acționând în 
conformitate cu competențele lor 
respective, ar trebui să se implice în 
procesul de evaluare și să participe ca 
observatori la o vizită la fața locului 
referitoare la un domeniu care face 
obiectul mandatului lor.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Mecanismul de evaluare ar trebui 
să prevadă și un mecanism de sprijin în 
cazul detectării unei deficiențe grave, cu 
un posibil impact semnificativ asupra 
securității interne a spațiului Schengen. 
În cazul în care statul membru în cauză 
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nu este capabil, în termen de șase luni și 
cu sprijinul experților Frontex, să 
remedieze această deficiență, ar trebui să 
fie posibilă aplicarea unor măsuri de 
monitorizare și a unor sancțiuni care ar 
putea duce la reintroducerea, pentru o 
perioadă limitată de timp, a controalelor 
la frontiere.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 1 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament instituie un 
mecanism de evaluare în vederea 
verificării aplicării acquis-ului Schengen în 
statele membre cărora acquis-ul Schengen 
li se aplică integral.

Prezentul regulament instituie un 
mecanism de evaluare care vizează 
îndeplinirea următoarelor obiective:

- stabilirea măsurii în care toate premisele 
pentru aplicarea acquis-ului Schengen 
într-un stat candidat sunt îndeplinite și 
- verificarea aplicării acquis-ului Schengen 
în statele membre cărora acquis-ul 
Schengen li se aplică integral, precum și în 
statele membre în care, în conformitate cu 
protocolul relevant la Tratatul privind 
Uniunea Europeană și Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, acquis-ul 
Schengen se aplică parțial.

Or. en

Justificare
În ceea ce privește prima liniuță, scopul este instituirea unui mecanism uniform atât pentru 
statele candidate, cât și pentru statele membre care aparțin spațiului Schengen, pentru a evita 
standardele duble. Cea de a doua liniuță vizează garantarea faptului că Regatul Unit și 
Irlanda participă la evaluarea mecanismului în măsura în care participă la spațiul Schengen.



PR\860326RO.doc 9/20 PE460.834v01-00

RO

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 1 - alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, experții din statele 
membre care, în conformitate cu actul de 
aderare relevant, nu aplică încă integral 
acquis-ul, participă la evaluarea tuturor 
părților acquis-ului.

Cu toate acestea, experții din statele 
membre care, în conformitate cu actul de
aderare relevant, nu aplică încă integral 
acquis-ul, participă la evaluarea tuturor 
părților acquis-ului.
Experții din statele membre în cazul 
cărora, în conformitate cu protocolul 
relevant la Tratatul privind Uniunea 
Europeană și Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, acquis-ul 
Schengen se aplică doar parțial participă 
la evaluarea acelor părți din acquis care 
se aplică doar acestor state membre.

Or. en

Justificare
Amendamentul vizează garantarea faptului că experții din Regatul Unit și Irlanda pot 
participa la acele evaluări care privesc părți din acquis-ul Schengen la care Regatul Unit și 
Irlanda participă.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Programul multianual poate conține 
referiri la evaluările tematice și/sau 
regionale, astfel cum este menționat la 
articolul 8 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 7 - alineatul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia trimite un chestionar standard 
satelor membre care vor fi evaluate în anul 
următor, până cel târziu la data de 15 
august a anului anterior. Chestionarele se 
referă la legislația relevantă și la mijloacele 
organizaționale și tehnice disponibile 
pentru asigurarea respectării acquis-ului 
Schengen și la datele statistice pentru 
fiecare domeniu al evaluării.

(1) Comisia trimite un chestionar standard 
satelor membre care vor fi evaluate în anul 
următor, până cel târziu la data de 15 
august a anului anterior. Chestionarele se 
întocmesc în strânsă cooperare cu statele 
membre și se referă la legislația relevantă 
și la mijloacele organizaționale și tehnice 
disponibile pentru asigurarea respectării 
acquis-ului Schengen și la datele statistice 
pentru fiecare domeniu al evaluării.

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia întocmește o listă de experți 
desemnați de statele membre pentru a 
participa la vizitele la fața locului.
Această listă este comunicată statelor 
membre.

eliminat

(2)Statele membre indică domeniile de 
expertiză ale fiecărui expert, cu 
referire la domeniile enumerate în 
anexa la prezentul regulament. În cel 
mai scurt timp, orice modificări sunt 
notificate Comisiei de către statele 
membre.

eliminat

(3)Statele membre precizează ce experți 
pot fi puși la dispoziție pentru vizitele 
la fața locului neanunțate, în 
conformitate cu cerințele prevăzute la 
articolul 10 alineatul (5).

eliminat

(4)Experții au calificările corespunzătoare, 
inclusiv cunoștințe teoretice solide și 
experiență practică în domeniile vizate 
de mecanismul de evaluare, precum și 

Experții care participă la vizitele la fața 
locului au calificările corespunzătoare, 
inclusiv cunoștințe teoretice solide și 
experiență practică în domeniile vizate de 
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cunoștințe temeinice privind principiile, 
procedurile și tehnicile de evaluare, și 
sunt în măsură să comunice eficient într-
o limbă comună.

(5)Statele membre se asigură că experții 
pe care i-au desemnat îndeplinesc 
cerințele menționate la alineatul 
anterior, inclusiv prin indicarea 
cursurilor de formare urmate de 
aceștia. În plus, statele membre se 
asigură că experții beneficiază de 
cursuri de formare continuă pentru a 
îndeplini în continuare aceste cerințe.

mecanismul de evaluare, precum și 
cunoștințe temeinice privind principiile, 
procedurile și tehnicile de evaluare, și sunt 
în măsură să comunice eficient într-o limbă 
comună.În acest scop, statele membre, în 
cooperare cu Frontex, se asigură că
experții beneficiază de cursurile de 
formare relevante.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 10 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Vizitele la fața locului sunt efectuate 
de echipele numite de Comisie. Echipele 
sunt formate din experți desemnați din 
lista de experți menționată la articolul 9 și 
din funcționari ai Comisiei. Comisia 
asigură echilibrul geografic și competența 
experților din fiecare echipă. Experții 
statelor membre nu pot participa la o vizită 
la fața locului în statul membru în care sunt 
angajați.

(1) Echipele responsabile de vizitele la 
fața locului sunt formate din experți 
desemnați de statele membre și din 
funcționari ai Comisiei. Experții statelor 
membre nu pot participa la o vizită la fața 
locului în statul membru în care sunt 
angajați.

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia invită statele membre să 
desemneze experți care pot participa la 
respectivele vizite la fața locului, indicând 
domeniul lor de competență. În cazul 
vizitelor anunțate, Comisia invită statele 
membre să desemneze experți cel târziu 
cu șase săptămâni înainte de data la care 
este programată vizita la fața locului. 
Statele membre desemnează expertul 
respectiv în termen de o săptămână.
În cazul vizitelor neanunțate, Comisia 
invită statele membre să desemneze 
experți cel târziu cu două săptămâni 
înainte de data la care este programată 
vizita la fața locului. Statele membre 
desemnează expertul respectiv în termen 
de 72 de ore.

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Autoritatea Europeană pentru 
Protecția Datelor și autoritățile naționale 
de supraveghere, fiecare acționând în 
conformitate cu competențele lor 
respective, sunt invitate să participe ca 
observatori la o vizită la fața locului 
referitoare la un domeniu care face 
obiectul mandatului lor.

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 10 - alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Numărul experților (inclusiv 
observatori) care participă la vizitele de 
evaluare nu poate depăși opt persoane 
pentru vizitele la fața locului anunțate și 
șase persoane pentru vizitele la fața locului 
neanunțate.

(3) Numărul experților din statele membre
care participă la vizitele de evaluare nu 
poate depăși opt persoane pentru vizitele la 
fața locului anunțate și șase persoane 
pentru vizitele la fața locului neanunțate. 
În cazul în care numărul experților 
desemnați de statele membre depășește 
aceste limite, Comisia desemnează, după 
consultarea statelor membre în cauză, 
membrii echipei pe baza echilibrului 
geografic și a competențelor experților.

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 10 - alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul vizitelor anunțate, statele 
membre ai căror experți au fost numiți în 
conformitate cu alineatul (1) sunt 
notificate de către Comisie cu cel târziu 
patru săptămâni înainte de data la care 
este programată vizita la fața locului. 
Statele membre confirmă disponibilitatea 
experților în termen de o săptămână.

eliminat

Or. en

Justificare
Acesta nu este inclus acum în alineatul (1).

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 10 - alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul vizitelor neanunțate, statele 
membre ai căror experți au fost numiți în 
conformitate cu alineatul (1) sunt 
notificate de către Comisie cu cel târziu o 
săptămână înainte de data la care este 
programată vizita la fața locului. Statele 
membre confirmă disponibilitatea 
experților în termen de 48 de ore.

eliminat

Or. en

Justificare
Acesta nu este inclus acum în alineatul (1).

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la 
articolul 10, echipele care efectuează vizite 
la fața locului neanunțate pentru a verifica 
absența controalelor la frontierele interne 
sunt alcătuite exclusiv din funcționari ai 
Comisiei.

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la 
articolul 10, echipele care efectuează vizite 
la fața locului neanunțate pentru a verifica 
absența controalelor la frontierele interne 
sunt alcătuite din trei funcționari ai 
Comisiei și trei experți din statele 
membre.

Or. en

Justificare
Pentru a sublinia faptul că mecanismul de evaluare este bazat pe principiul cooperării 
strânse dintre Comisie și statele membre, experții din statele membre ar trebui să participe și 
la vizitele la fața locului referitoare la eliminarea controalelor la frontierele interne. A se 
vedea amendamentul la considerentul 10.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 13a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13a
Echipe de sprijin

În cazul unei deficiențe grave, în sensul 
articolului 13 alineatul (7), Frontex 
constituie o echipă de experți care, timp 
de șase luni de la identificarea respectivei 
deficiențe grave, sprijină statele membre 
în cauză în remedierea acesteia. Experții 
din statele membre pot face parte din 
această echipă.

Or. en

Justificare
Deficiențele grave care pot avea un impact semnificativ asupra nivelului general de 
securitate al unuia sau mai multor state membre trebuie remediate de urgență pentru a 
restabili încrederea reciprocă. Frontex, în calitate de agenție specializată a UE, poate juca 
un rol vital sprijinind statele membre în cauză în remedierea deficiențelor.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 13b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13b
Monitorizare și sancțiuni

La șase luni de la identificarea unei 
deficiențe grave, Comisia programează o 
vizită la fața locului. În cazul în care, în 
urma vizitei la fața locului, reiese că 
deficiența nu a fost remediată, Comisia 
prezintă comitetului instituit în temeiul 
articolului 15 o propunere cu privire la 
monitorizare și eventualele sancțiuni. 
Decizia privind monitorizarea și 
eventualele sancțiuni, care ar putea duce 
la reintroducerea controalelor la 
frontieră, se ia în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 15 alineatul (2).
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Or. en

Justificare
În cazul în care, după o perioadă de șase luni și în ciuda sprijinului primit din partea 
Frontex, un stat membru nu a remediat deficiențele grave, ar trebui să existe posibilitatea ca 
Comisia, în cooperare cu comitetul alcătuit din reprezentanți ai statelor membre, să decidă 
cu privire la luarea unor măsuri de monitorizare, inclusiv aplicarea unor sancțiuni.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 15 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia este asistată de un comitet 
format din reprezentanți ai statelor 
membre și prezidat de reprezentantul 
Comisiei.

(1) Comisia este asistată de un comitet. 
Este vorba de un comitet în sensul 
Regulamentului (UE) nr. 182/ 2011.

Or. en

Justificare
Amendamentul vizează garantarea aplicării noilor norme de comitologie în temeiul
Tratatului de la Lisabona.  

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 15 - alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolele 4, 7 și 
8 din Decizia 1999/468/CE.

(2) În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Or. en

Justificare
Amendamentul vizează garantarea aplicării noilor norme de comitologie în temeiul 
Tratatului de la Lisabona. Pentru a asigura participarea corespunzătoare a reprezentanților 
statelor membre ar trebui aleasă procedura de examinare prevăzută la articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011. Această procedură garantează că propunerile Comisiei 
sunt sprijinite prin majoritatea calificată a comitetului de experți. Din contra, în conformitate 
cu procedura de consultare prevăzută la articolul 4, Comisia poate adopta un act de punere 
în aplicare chiar dacă majoritatea reprezentanților statelor membre se opun.
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Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

Partea II din Decizia Comitetului executiv 
din 16 septembrie 1998 de înființare a 
Comitetului permanent pentru evaluarea și 
punerea în aplicare a Convenției Schengen 
[SCH/Com-ex (98) 26 def], intitulat 
„Comitetul de punere în aplicare pentru 
statele care aplică deja convenția”, se 
abrogă în termen de un an de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament.

Decizia Comitetului executiv din 16 
septembrie 1998 de înființare a Comitetului 
permanent pentru evaluarea și punerea în 
aplicare a Convenției Schengen 
[SCH/Com-ex (98) 26 def], intitulat 
„Comitetul de punere în aplicare pentru 
statele care aplică deja convenția”, se 
abrogă în termen de un an de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament.

Or. en

Justificare
În opinia raportorului, ar trebui să existe un mecanism uniform de evaluare care să se bazeze 
pe prezentul regulament. Prin urmare, decizia comitetului executiv ar trebui abrogată nu 
doar în ceea ce privește partea I, dar și în ceea ce privește partea a II-a.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consiliul poate lua decizia de a efectua 
evaluările Schengen menționate în actele 
de aderare încheiate după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, în 
conformitate cu prezentul regulament.

eliminat

Or. en

Justificare
Având în vedere că amendamentul la articolul 1 alineatul (1) vizează deja includerea, încă de 
la început, a țărilor candidate în noul mecanism de evaluare Schengen, articolul 20 devine 
caduc.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Istoricul dosarului

Crearea spațiului Schengen la sfârșitul anilor ’80 și începutul anilor ’90 a constituit unul 
dintre cele mai mari succese din istoria europeană, caracterizat prin absența controalelor la 
frontierele comune dintre țările participante și introducerea libertății de mișcare în interiorul 
acestui spațiu. În același timp, au fost puse în aplicare diverse măsuri compensatorii, în 
special înăsprirea controalelor la frontierele externe și intensificarea cooperării dintre 
autoritățile polițienești, vamale și judiciare, crearea Sistemului de Informații Schengen etc.;

Eliminarea controalelor la frontierele interne necesită încrederea reciprocă deplină între 
statele membre în capacitatea lor de a pune integral în aplicare măsurile de însoțire care 
permit eliminarea acestor controale. Într-adevăr, siguranța spațiului Schengen depinde de 
rigoarea și eficacitatea cu care un stat membru efectuează controalele la frontierele sale 
externe, precum și de calitatea și rapiditatea cu care se efectuează schimburile de informații în 
cadrul SIS. Fragilitatea sau funcționarea necorespunzătoare a oricăruia dintre aceste elemente 
constituie un risc pentru securitatea Uniunii Europene și pentru eficiența spațiului Schengen.

În 1998, a fost înființat Comitetul permanent care avea mandatul de a evalua statele membre 
în două etape diferite:

- intrarea în vigoare: comitetul urma să verifice dacă toate condițiile prealabile pentru 
aplicarea acquis-ului Schengen au fost îndeplinite, pentru a putea elimina controalele 
la frontiere;

- punerea în aplicare: încrederea reciprocă instaurată odată cu eliminarea controalelor la 
frontierele interne trebuia menținută și întărită prin verificarea modului în care acquis-
ul Schengen era aplicat de statele membre. 

După intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam în 1999 și integrarea acquis-ului 
Schengen în cel al UE, numele Comitetului permanent a fost schimbat în Grupul de lucru 
pentru evaluarea Schengen (SCH-EVAL). Mandatul acestuia a rămas totuși neschimbat, iar 
caracterul său interguvernamental a fost păstrat.

În conformitate cu Programul de la Haga, Comisia a fost invitată să prezinte o propunere care 
să completeze și să remedieze neajunsurile identificate în actualul mecanism de evaluare 
Schengen. În martie 2009, Comisia a prezentat două propuneri de regulament al Consiliului și 
de decizie a Consiliului în vederea creării cadrului juridic pentru instituirea unui mecanism 
unic de evaluare care să verifice și să monitorizeze punerea în aplicare corespunzătoare a 
acquis-ului Schengen. Regulamentul Consiliului se referea la activitățile legate de libera 
circulație și la aspectele privind controlul la frontieră din acquis-ul Schengen. Decizia 
Consiliului se referea la măsurile polițienești care compensează eliminarea controalelor la 
frontierele interne.

Propunerile urmăreau, de asemenea, să ia în considerare modificările situației juridice în urma 
integrării acquis-ului Schengen în cadrul UE, unde fiecărei dispoziții a acquis-ului i s-a 
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atribuit un temei juridic din cadrul primului sau a celui de-al treilea pilon. 

Parlamentul European a fost consultat cu privire la aceste două propuneri și, plecând de la 
avizul Serviciului său Juridic privind verificarea măsurii în care temeiul juridic ales de 
Comisie este cel mai adecvat, a conchis că procedura aleasă pentru propunerea de regulament 
ar fi trebuit să fie codecizia. Având în vedere că cele două propuneri prezentau, din punct de 
vedere juridic, aceleași neajunsuri, reprezentau două fețe ale aceleiași monede, și anume 
crearea unui sistem de evaluare Schengen unic, acestea ar fi trebuit tratate împreună. În 
octombrie 2009, Parlamentul European a respins cele două propuneri și a invitat Comisia să le 
retragă și să prezinte noi propuneri, îmbunătățite în mod substanțial, care să respecte 
procedura de codecizie și să țină seama de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona.

În urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, propunerea care se încadra în cel de-al 
treilea pilier a devenit caducă și a fost retrasă din Comunicarea „omnibus” din decembrie 
2009. În același timp, și cealaltă propunere (regulamentul privind „primul pilon”) era retrasă.

Domeniul de aplicare al noii propuneri

O nouă propunere unică a fost făcută în noiembrie 2010 în scopul de stabilirii unui cadru 
juridic pentru evaluarea punerii în aplicare corespunzătoare a acquis-ului Schengen. Acest 
mecanism de evaluare vizează menținerea încrederii reciproce între statele membre în ceea ce 
privește capacitatea lor de a aplica, în mod eficace și eficient, măsurile de însoțire care permit 
menținerea unui spațiu fără frontiere interne. 

Procedura legislativă propusă este codecizia, Parlamentul European participând pe deplin în 
domeniul justiției și afacerilor interne. Pentru a spori transparența, se propune prezentarea 
periodică de rapoarte Consiliului și Parlamentului European privind evaluările efectuate, 
concluziile trase pe baza acestora și măsurile de monitorizare luate de statele membre în 
cauză.

De asemenea, obiectivul propunerii este de a face mecanismul de evaluare Schengen mai 
eficient, pentru a asigura punerea în aplicare transparentă, eficientă și coerentă a acquis-ului 
Schengen.

Acest nou mecanism de evaluare ar trebui să se bazeze pe chestionare și pe vizite la fața 
locului, anunțate sau nu, și să fie organizat în mai multe etape. Ar trebui creat un program 
multianual de cinci ani (fiecare stat membru ar trebui evaluat cel puțin o dată în această 
perioadă de cinci ani) care să cuprindă lista țărilor care ar trebui evaluate (etapa pregătitoare). 
Proiectul de program ar trebui adoptat prin procedura de comitologie. 

Același lucru ar trebui să se întâmple și în cazul programului anual, care ar trebui să se bazeze 
pe evaluarea riscurilor realizată de Frontex. Acest program ar trebui să stabilească evaluările 
care ar trebui realizate în fiecare țară, cu sau fără notificarea prealabilă (în acest caz, lista 
statelor membre este confidențială).
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Poziția raportorului

Raportorul salută Comisia pentru prezentarea acestei noi propuneri, care nu doar ține seama 
de unele dintre criticile anterioare ale Parlamentului, ci oferă, în același timp – cu justețe – un 
temei juridic [articolul 77 alineatul (2) liera (e)] care implică utilizarea procedurii de codecizie 
(procedura legislativă ordinară).

Un nou mecanism de evaluare Schengen trebuie creat ținând seama de următoarele aspecte:

- acesta ar trebui să fie orientat în mai mare măsură către Comunitate (și să se bazeze pe o 
abordare europeană și pe implicarea instituțiilor comunitare, spre deosebire de o abordare pur 
interguvernamentală);

- acesta ar trebui să fie mai transparent (și să impună, prin urmare, obligația de a informa 
Consiliul și Parlamentul cu privire la rezultatul vizitelor la fața locului și cu privire la 
recomandările Comisiei și punerea lor în aplicare);

- acesta ar trebui să asigure o mai bună cooperare (stabilind un echilibru între Comisie și 
statele membre în ceea ce privește participarea acestora, acordând experților europeni și 
naționali dreptul de a participa pe deplin);

- acesta ar trebui să utilizeze resursele în mod mai eficient (implicând Frontex și bazându-se 
pe experiența sa și pe analizele riscurilor);

- acesta ar trebui să fie mai eficient (echipele ar trebui să fie mai puțin „greoaie”);

- acesta ar trebui să fie mai riguros (permițând efectuarea unei evaluări precise a gradului de 
conformitate cu normele Schengen și oferind posibilitatea unei acțiuni corective prompte, 
pentru a elimina orice sentiment de impunitate).

Raportorul se opune unui sistem bazat pe „standarde duble”, care ar fi foarte sever pentru 
țările candidate și foarte indulgent cu țările care fac deja parte din spațiul Schengen. Acesta 
consideră, prin urmare, că normele trebuie să fie aceleași și că sistemul de evaluare trebuie să 
plece de la premisa că normele vor continua să fie respectate în timp, și nu doar în momentul 
aderării.  Astfel, nu are niciun sens să avem criterii și sisteme de evaluare diferite pentru țările 
membre și cele candidate.

Raportorul dorește să atragă încă o dată atenția asupra importanței încrederii reciproce, 
temelia pe care este construit întregul sistem Schengen.

În fine, acesta a încercat să garanteze participarea parțială a Regatului Unit și a Irlandei, 
pentru a le permite să fie evaluate în ceea ce privește cooperarea polițienească, operațiunile 
SIS/SIRENE și protecția datelor.


