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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 
evidenţiate prin caractere cursive aldine. Evidenţierea cu caractere cursive 
simple este o indicaţie pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greşite 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 şi, respectiv, dispoziţia vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziţie a unui act existent pe care Parlamentul 
doreşte să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidenţiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 de instituire a unui Cod Comunitar 
privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor 
Schengen) și a Convenției de aplicare a acordului Schengen 
(COM(2011)0118 – C7-0070/2011 – 2011/0051(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului şi Consiliului 
(COM(2011)0118),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) şi articolul 77 alineatele (1) și (2) din Tratatul 
privind funcţionarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de 
către Comisie (C7-0070/2011),

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

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (A7—
0000/2012),

1. adoptă poziţia în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei, precum şi 
parlamentelor naţionale poziţia Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Politica Uniunii în domeniul 
frontierelor externe are ca obiectiv 
gestionarea integrată a frontierelor care să 
garanteze un nivel uniform şi înalt de 
control şi de supraveghere, care reprezintă 
un corolar indispensabil al liberei circulaţii 
a persoanelor în Uniunea Europeană şi o 
componentă fundamentală a unui spaţiu de 

(1) Politica Uniunii în domeniul 
frontierelor externe are ca obiectiv 
gestionarea integrată a frontierelor care să 
garanteze un nivel uniform şi înalt de 
control şi de supraveghere, care reprezintă 
un corolar indispensabil al liberei circulaţii 
a persoanelor în Uniunea Europeană şi o 
componentă fundamentală a unui spaţiu de 
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libertate, securitate şi justiţie. În acest scop, 
vor fi prevăzute norme comune privind 
standardele şi procedurile de control la 
frontierele externe.

libertate, securitate şi justiţie. În acest scop, 
vor fi prevăzute norme comune privind 
standardele şi procedurile de control la 
frontierele externe, ținând seama de 
presiunile specifice disproporționate cu 
care se confruntă unele state membre la 
frontierele lor externe. Acest set de norme 
ar trebui să stea sub semnul solidarității 
între statele membre.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Libera circulație a persoanelor în 
Spațiul Schengen este una dintre cele mai 
mari realizări ale integrării europene, iar 
acquis-ul Schengen are un impact pozitiv 
asupra vieților a sute de mii de cetățeni ai 
Uniunii, atât prin facilitarea trecerii 
frontierelor, cât și prin stimularea 
economiei. Libertatea de circulație este un 
drept fundamental și un pilon al 
cetățeniei Uniunii, condițiile de exercitare 
a acesteia fiind stabilite în tratate și în 
Directiva 2004/38/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 29 aprilie 
2004 privind dreptul la liberă circulație și 
ședere pe teritoriul statelor membre 
pentru cetățenii Uniunii și membrii 
familiilor acestora1.
_________________
1 JO L 158, 30.4.2004, p. 77.

Or. en
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Amendamentul 3

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Eliminarea controalelor la 
frontierele interne necesită o încredere 
reciprocă deplină între statele membre în 
privința capacității lor de a pune integral 
în practică măsurile adiacente care permit 
eliminarea acestor controale.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prin crearea Spațiului Schengen s-a 
stabilit o frontieră externă comună, a 
cărei protecție constituie o sarcină 
comună a statelor membre, în 
conformitate cu principiul solidarității și 
distribuirii echitabile a responsabilităților, 
definit la articolul 80 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. 
Consolidarea guvernanței Schengen 
contribuie la asigurarea unui control 
efectiv al fiecărui stat membru asupra 
părții sale din frontierele externe și crește 
încrederea în eficiența sistemului Uniunii 
de management al migrației.

Or. en
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Amendamentul 5

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) După patru ani de aplicare practică este 
necesară realizarea unui număr de 
modificări pe baza experienţelor practice 
ale statelor membre şi ale Comisiei în ceea 
ce priveşte aplicarea Codului Frontierelor 
Schengen, inclusiv pe baza rezultatelor 
evaluărilor Schengen, precum şi a 
rapoartelor şi solicitărilor prezentate de 
către statele membre.

(3) După patru ani de aplicare practică este 
necesară realizarea unui număr de 
modificări pe baza experienţelor practice 
ale statelor membre şi ale Comisiei în ceea 
ce priveşte aplicarea Codului Frontierelor 
Schengen, inclusiv pe baza rezultatelor 
evaluărilor Schengen, a rapoartelor şi 
solicitărilor prezentate de către statele 
membre, precum și a inițiativelor 
legislative și a evoluțiilor din dreptul 
primar și derivat al Uniunii, impunându-
se, de asemenea, clarificarea și o 
identificare mai eficace a chestiunilor 
tehnice de importanță vitală.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Adoptarea Regulamentului (UE) nr. 
1168/2011 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 25 octombrie 2011, de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 
2007/2004 al Consiliului de instituire a 
Agenției Europene pentru Gestionarea 
Cooperării Operative la Frontierele 
Externe ale statelor membre ale Uniunii 
Europene1 (Frontex), îmbunătățește 
managementul integrat al frontierelor 
externe și consolidează rolul Agenției în 
conformitate cu obiectivul Uniunii de a 
elabora o politică vizând introducerea 
progresivă a conceptului de Management 
integrat al frontierelor.
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______________
1 JO L 304, 22.11.2011, p. 1.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru alinierea dispoziţiilor Codului 
Frontierelor Schengen cu Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), 
competenţa de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcţionarea Uniunii Europene ar 
trebui delegată Comisiei în ceea ce priveşte 
adoptarea de măsuri suplimentare de 
reglementare a supravegherii în 
conformitate cu articolul 12 alineatul (5), 
precum şi modificările anexelor în 
conformitate cu articolul 32. Este deosebit 
de important ca în cadrul activităţii 
pregătitoare, Comisia să realizeze 
consultări, inclusiv la nivel de experţi. 
Atunci când pregăteşte şi elaborează acte 
delegate, Comisia ar trebui să asigure 
transmiterea simultană, la timp şi adecvată 
a documentelor relevante către Parlamentul 
European şi Consiliu.

(Nu privește versiunea în limba română).

Or. en

Justificare

Amendament de ordin tehnic: în versiunea în limba engleză lipsește un cuvânt.

Amendamentul 8

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 562/2006
Articolul 2 – punctul 4a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

„4a. «legătură internă de transport de 
mărfuri» înseamnă orice legătură de 
transport de mărfuri între aceleaşi două sau 
mai multe porturi situate pe teritoriul 
statelor membre care nu face escală în 
porturile din afara teritoriului statelor 
membre;”;

„4a. «legătură internă de transport de 
mărfuri» înseamnă orice legătură de 
transport de mărfuri între aceleaşi două sau 
mai multe porturi situate pe teritoriul 
statelor membre care nu face escală în 
porturile din afara teritoriului statelor 
membre și constă în transportul unor 
bunuri conform unui itinerariu 
prestabilit;”;

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera ga (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 562/2006
Articolul 2 – punctul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) se introduce următorul punct 8a:
„8a. «punct comun de trecere a 
frontierei» înseamnă orice punct de 
trecere a frontierei situat fie pe teritoriul 
unui stat membru, fie pe teritoriul unui 
stat terț în care polițiștii de frontieră ai 
statului membru și ai statului terț 
efectuează controale la intrare și la ieșire 
în conformitate cu legislația proprie și cu 
un acord bilateral;”;

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera ha (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 562/2006
Articolul 2 – punctul 18a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) se introduce următorul punct 18a:
„18a. «lucrător offshore» înseamnă o 
persoană care lucrează pe o instalație 
offshore aflată în afara apelor teritoriale, 
dar într-o zonă maritimă de exploatare 
economică exclusivă a statelor membre, 
conform definiției din dreptul maritim 
internațional, și care revine regulat, pe 
cale maritimă sau aeriană, pe teritoriul 
statelor membre;”;

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera hb (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 562/2006
Articolul 2 – punctul 19a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(hb) se inserează următorul punct 19a:
„19a. „o lună” înseamnă o perioadă de 30 
de zile.”;

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 562/2006
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru indivizi sau grupuri de persoane, 
în cazul unei necesităţi cu caracter special 
privind trecerea ocazională a frontierelor 
externe în afara punctelor de trecere a 

(a) pentru indivizi sau grupuri de persoane, 
în cazul unei necesităţi cu caracter special 
privind trecerea ocazională a frontierelor 
externe în afara punctelor de trecere a 
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frontierei sau în afara programului de 
funcţionare stabilit, cu condiţia să fie în 
posesia autorizaţiilor cerute de legislaţia 
internă şi ca acest lucru să nu fie contrar 
intereselor statelor membre în materie de 
ordine publică şi de siguranţă internă. 
Statele membre pot prevedea aranjamente 
specifice în acordurile bilaterale;

frontierei sau în afara programului de 
funcţionare stabilit, cu condiţia să fie în 
posesia autorizaţiilor cerute de legislaţia 
internă şi ca acest lucru să nu fie contrar 
intereselor statelor membre în materie de 
ordine publică şi de siguranţă internă. 
Statele membre pot prevedea aranjamente 
specifice în acordurile bilaterale. Aceste 
excepții se notifică Comisiei în 
conformitate cu articolul 34;

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 562/2006
Articolul 4 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru indivizi sau grupuri de persoane, 
în cazul unei urgenţe neprevăzute.”

(b) pentru indivizi sau grupuri de persoane, 
în cazul unei urgenţe neprevăzute, în 
conformitate cu dreptul internațional și 
cu dreptul Uniunii în domeniul 
drepturilor fundamentale.”

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 562/2006
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Pentru şederile preconizate pe teritoriul 
statelor membre pentru o perioadă de 
maximum trei luni în orice perioadă de 
şase luni de la data primei intrări pe 
teritoriul statelor membre respective, 

„(1) Pentru şederile preconizate pe 
teritoriul statelor membre pentru o perioadă 
de maximum 90 de zile în orice perioadă 
de 180 de zile, ceea ce implică luarea în 
considerare a ultimei perioade de 180 de 
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condiţiile de intrare pentru resortisanţii 
ţărilor terţe sunt următoarele:

zile în fiecare zi de ședere, condiţiile de 
intrare pentru resortisanţii ţărilor terţe sunt 
următoarele:

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4 – litera aa (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 562/2006
Articolul 5 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Se introduce următorul alineat (1a):
„(1a) Pentru aplicarea dispozițiilor 
alineatului (1), data intrării se calculează 
ca fiind prima zi de ședere pe teritoriul 
statelor membre, iar data ieșirii ca ultima 
zi de ședere pe teritoriul statelor membre”.

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 562/2006
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) La articolul 6, alineatul (1), primul 
paragraf se înlocuieşte cu următorul text:
"1. Polițiștii de frontieră respectă în 
totalitate demnitatea umană și drepturile 
fundamentale în exercitarea funcțiilor 
lor. Se acordă o atenție deosebită 
cazurilor care implică persoane foarte 
vulnerabile.”

Or. en
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Amendamentul 17

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 – litera d
Regulamentul (CE) nr. 562/2006
Articolul 7 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Resortisanţii ţărilor terţe care fac obiectul 
unei verificări amănunţite în linia a doua li 
se vor furniza informaţii scrise privind 
scopul şi procedura acestei verificări.”

"5. „Resortisanţii ţărilor terţe care fac 
obiectul unei verificări amănunţite în linia 
a doua li se vor furniza informaţii scrise
sau, dacă este necesar, într-o altă formă,
privind scopul şi procedura acestei 
verificări, într-o limbă pe care o înțeleg 
sau se poate presupune în mod rezonabil 
că o înțeleg.”

Or. en

Justificare

Formularea acestui articol este preluată din Directiva 2008/115/CE privind returnarea, 
adoptată în Parlament, în vederea alinierii și a menținerii unui drept la informare pentru 
resortisanții țărilor terțe care să fie coerent în diferitele legislații UE având drept obiect 
resortisanții țărilor terțe din statele membre.

Amendamentul 18

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 562/2006
Articolul 9 – alineatul 2 – litera a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

"2. (a) Persoanele care beneficiază de 
dreptul la liberă circulaţie în temeiul 
legislaţiei Uniunii sunt autorizate să 
folosească culoarele indicate de panoul 
prezentat în partea A („UE, SEE, CH”) a 
anexei III. Respectivele persoane pot, de 
asemenea, să folosească culoarele indicate 
de panoul prezentat în părţile B1 („fără 
viză”) şi B2 („toate paşapoartele”) ale 

"2. (a) Persoanele care beneficiază de 
dreptul la liberă circulaţie în temeiul 
legislaţiei Uniunii sunt autorizate să 
folosească culoarele indicate de panoul 
prezentat în partea A („UE, SEE, CH”) a 
anexei III. Respectivele persoane pot, de 
asemenea, să folosească culoarele indicate 
de panoul prezentat în părţile B1 („nu este 
necesară viza”) şi B2 („toate 
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anexei III. paşapoartele”) ale anexei III.

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 562/2006
Articolul 9 – alineatul 2 – litera a – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Resortisanţii ţărilor terţe care nu au 
obligaţia de a deţine viză în momentul 
trecerii frontierelor externe ale statelor 
membre în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 539/2001 şi resortisanţii ţărilor 
terţe care deţin un permis de şedere valabil 
sau o viză de lungă şedere pot să 
folosească culoarele indicate de panoul 
prezentat în partea B1 („fără viză”) a 
anexei III la prezentul regulament. Aceştia 
pot, de asemenea, să folosească culoarele 
indicate de panoul prezentat în partea B2 
(„toate paşapoartele”) a anexei III la 
prezentul regulament.

Resortisanţii ţărilor terţe care nu au 
obligaţia de a deţine viză în momentul 
trecerii frontierelor externe ale statelor 
membre în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 539/2001 şi resortisanţii ţărilor 
terţe care deţin un permis de şedere valabil 
pot să folosească culoarele indicate de 
panoul prezentat în partea B1 („nu este 
necesară viza”) a anexei III la prezentul 
regulament. Aceştia pot, de asemenea, să 
folosească culoarele indicate de panoul 
prezentat în partea B2 („toate 
paşapoartele”) a anexei III la prezentul 
regulament.

Or. en

Amendamentul 20

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 562/2006
Articolul 9 - alineatul 2 - litera b - paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dispoziţia privind amenajarea de culoare 
separate indicate de panoul prezentat în 
partea B1 („fără viză”) a anexei III 
reprezintă o opţiune şi nu o obligaţie a 
statelor membre. Acestea hotărăsc, în 

Dispoziţia privind amenajarea de culoare 
separate indicate de panoul prezentat în 
partea B1 („nu este necesară viza”) a 
anexei III nu este obligatorie pentru 
statele membre. Acestea hotărăsc, în 
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funcţie de necesităţile lor practice, dacă şi 
în ce punct de trecere a frontierei doresc să 
folosească această opţiune.”

funcţie de necesităţile lor practice, dacă şi 
în ce punct de trecere a frontierei doresc să 
folosească această opţiune.”

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 562/2006
Articolul 9 – alineatul (5)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) La articolul 9, se elimină alineatul 
(5).

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7 – litera -a (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 562/2006
Articolul 10 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) titlul se înlocuieşte după cum 
urmează:
„Ștampilarea documentelor de călătorie”

Or. en

Amendamentul 23

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7 – litera ba (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 562/2006
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera ga (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) la alineatul (3) primul paragraf se 
adaugă următoarea literă:
„(ga) documentele de călătorie ale 
locuitorilor din apropierea frontierei, care 
au un permis de trafic local de frontieră 
în conformitate cu articolul 6 din 
Regulamentul (CE) nr. 1931/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 decembrie 2006 de instituire a 
normelor privind traficul de la frontiera 
internă la frontierele externe ale statelor 
membre1 și în conformitate cu acordurile 
bilaterale din domeniu.”
_______________
1  JO L 405, 30.12.2006, p. 1.

Or. en

Justificare

Din coroborarea articolului 4 alineatul 1 cu articolul 6 alineatul 2 din Regulamentul 
1931/2006 al Parlamentului European și al Consiliului rezultă că persoanele aflate sub 
incidența unor acorduri speciale pentru traficul local de frontieră, stabilite în regulamentul 
menționat anterior, nu au nevoie de ștampilarea de intrare și de ieșire a pașapoartelor atunci 
când intră sau ies din Spațiul Schengen. Dispozițiile articolelor 4 și 6 instituie o exceptare a 
pentru locuitorilor din zonele de frontieră de la obligațiile prevăzute de acest regulament, așa 
cum se afirmă explicit în al treilea paragraf din nota explicativă a regulamentului. Luând în 
considerare amendamentele la prezentul regulament, este necesară armonizarea celor două 
regulamente.

Amendamentul 24

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7 – litera bb (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 562/2006
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) la alineatul (3), al doilea paragraf se 
înlocuieşte cu următorul text:
„La cererea unui resortisant al unei ţări 
terţe şi cu titlu excepţional, se poate 
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renunţa la aplicarea ştampilei de intrare 
sau de ieşire în cazul în care aceasta ar 
putea crea dificultăţi majore pentru 
respectivul resortisant. În acest caz, 
intrarea sau ieşirea este consemnată pe 
un formular separat, în care se 
menţionează numele şi numărul 
paşaportului. Respectivul formular se 
predă resortisantului ţării terţe. 
Autoritățile competente ale statelor 
membre păstrează evidențe statistice ale 
acestor cazuri excepționale și le prezintă 
Comisiei.”

Or. en

Amendamentul 25

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 562/2006
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

„În cazul în care prezumţia menţionată la 
alineatul (1) nu este infirmată, resortisantul 
unei ţări terţe poate fi returnat în 
conformitate cu Directiva 2008/115/CE.

"3. În cazul în care prezumţia menţionată la 
alineatul (1) nu este infirmată, resortisantul
unei ţări terţe poate fi returnat în 
conformitate cu Directiva 2008/115/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 16 decembrie 2008 privind 
standardele și procedurile comune din 
statele membre pentru returnarea 
resortisanților țărilor terțe în situație de 
ședere ilegală, precum și în conformitate 
cu legislația națională de implementare a 
acestei directive.

Or. en
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Amendamentul 26

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 562/2006
Articolul 12 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) La articolul 12 se introduce 
următorul alineat (4a):
„(4a) Statele membre informează 
Parlamentul European, Consiliul și 
Comisia în cazul în care, în cadrul 
supravegherii frontierelor, se observă o 
creștere a nivelului trecerilor neautorizate 
a frontierelor și/sau a nivelului 
criminalității direct legate de acte sau 
omisiuni ale unei țări terțe. Informațiile 
respective sunt luate în considerare de 
instituțiile competente în vederea unor 
eventuale măsuri restrictive, în 
conformitate cu articolul 215 din tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene.”

Or. en

Amendamentul 27

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 562/2006
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) La articolul 15 alineatul (1), după 
primul paragraf se introduce următorul 
paragraf:
„Polițiștii de frontieră se asigură că 
persoanele care doresc să solicite o 
protecție internațională au posibilitatea 
efectivă de a depune cât mai rapid o 
cerere în acest sens, îndeplinindu-și 
îndatoririle în conformitate deplină cu 
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legislația Uniunii din acest domeniu, 
inclusiv Cart drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene și cu dreptul 
internațional relevant, inclusiv Convenția 
privind statutul refugiaților adoptată la 
Geneva la 28 iulie 1951 („Convenția de la 
Geneva”).

Or. en

Amendamentul 28

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11
Regulamentul (CE) nr. 562/2006
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Statele membre se asigură că poliţiştii de 
frontieră sunt profesionişti specializaţi şi 
formaţi corespunzător, luând în considerare 
trunchiul comun al planurilor de 
învăţământ pentru formarea poliţiştilor de 
frontieră redactat şi dezvoltat de Agenţia 
Europeană pentru Gestionarea Cooperării 
Operative la Frontierele Externe ale 
statelor membre ale Uniunii Europene, 
înfiinţată prin Regulamentul (CE) 
nr. 2007/2004 al Consiliului. Aceste 
planuri de învăţământ includ formarea 
specializată privind modul de detectare a 
situaţiilor de vulnerabilitate deosebită a 
minorilor neînsoţiţi şi a victimelor
traficului de persoane. Statele membre 
încurajează poliţiştii de frontieră să înveţe 
limbi străine, în special, acele limbi 
străine care le sunt necesare pentru 
îndeplinirea atribuţiilor lor.”

„Statele membre se asigură că poliţiştii de 
frontieră sunt profesionişti specializaţi şi 
formaţi corespunzător, luând în considerare 
trunchiul comun al planurilor de 
învăţământ pentru formarea poliţiştilor de 
frontieră redactat şi dezvoltat de Agenţia 
Europeană pentru Gestionarea Cooperării 
Operative la Frontierele Externe ale 
statelor membre ale Uniunii Europene, 
înfiinţată prin Regulamentul (CE) 
nr. 2007/2004 al Consiliului. Aceste 
planuri de învăţământ includ formarea 
specializată privind modul de detectare și 
tratare a situaţiilor în care sunt implicate 
persoane vulnerabile, cum ar fi minorii
neînsoţiţi sau victimele traficului de 
persoane. Statele membre, cu sprijinul 
Frontex, încurajează poliţiştii de frontieră 
să înveţe limbile străine care le sunt 
necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor lor 
și se asigură că beneficiază de instruire 
privind protecția drepturilor 
fundamentale în general și a drepturilor 
categoriilor specifice de persoane 
vulnerabile în special.”

Or. en
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Amendamentul 29

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 562/2006
Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

"(g) servicii de salvare, poliţie şi pompieri "(g) servicii de salvare, poliţie, pompieri și 
polițiști de frontieră;

Or. en

Amendamentul 30

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Regulamentul (CE) nr. 562/2006
Articolul 21 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) La articolul 21, litera (d) se elimină. (14) La articolul 21, litera (d) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(d) posibilitatea statelor membre de a 
prevedea prin lege obligația 
resortisanților țărilor terțe de a-și 
semnala prezența pe teritoriul unui stat 
membru, în conformitate cu dispozițiile 
articolului 22 din Convenția de punere 
în aplicare a Acordului Schengen.”

Or. en

Amendamentul 31

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 562/2006
Articolul 34 – alineatul 1 – litera ea (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) La articolul 34 alineatul (1), se 
adaugă următoarea literă (ea):
„(ea) excepțiile de la normele privind 
trecerea frontierelor externe menționate 
la articolul 4 alineatul (2) litera (a);”

Or. en

Amendamentul 32

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 562/2006
Articolul 34 – alineatul 1 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17b) La articolul 34 alineatul (1) se 
adaugă următoarea literă (eb):
„(eb) statisticile menţionate la articolul 10 
alineatul (3).”

Or. en

Amendamentul 33

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 18
Regulamentul (CE) nr. 562/2006
Articolul 37 – prima teză

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Statele membre informează Comisia în 
legătură cu dispoziţiile naţionale referitoare 
la articolul 21 litera (c), sancţiunile 
prevăzute la articolul 4 alineatul (3) şi 
acordurile bilaterale autorizate prin 
prezentul regulament.”

„Statele membre informează Comisia în 
legătură cu dispoziţiile naţionale referitoare 
la articolul 21 literele (c) și (d), sancţiunile
prevăzute la articolul 4 alineatul (3) şi 
acordurile bilaterale autorizate prin 
prezentul regulament.”
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Or. en

Amendamentul 34

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 2 – punctul 2
Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen
Articolul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) articolul 22 se abrogă; (2) Articolul 22 se modifică după cum 
urmează:

1. Străinii care au intrat în mod legal pe 
teritoriul uneia din părţile contractante 
pot fi obligaţi să-şi declare sosirea, în 
conformitate cu condiţiile stabilite de 
fiecare parte contractantă, autorităţilor 
competente ale părţii contractante pe al 
cărei teritoriu au intrat. Străinii pot face 
acest lucru chiar în momentul intrării pe 
teritoriul respectiv sau în termen de trei 
zile lucrătoare de la intrare, după cum 
stabileşte partea contractantă pe al cărei 
teritoriu aceştia intră.
2. Străinilor care sunt rezidenţi pe 
teritoriul uneia din părţile contractante 
şi intră pe teritoriul altei părţi 
contractante li se poate impune obligaţia 
să-şi declare sosirea autorităţilor, după 
cum se prevede la alin. (1).
3. […].

Or. en

Amendamentul 35

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – punctul 1 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 562/2006
Anexa III – partea B1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

„PARTEA B1: «fără viză»; „PARTEA B1: «nu este necesară viza»;

Or. en

Amendamentul 36

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – punctul 3 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 562/2006
anexa VI – punctul 1.1.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se inserează următorul punct 1.1.4.: (a) se inserează următorul punct 1.1.4.:
"1.1.4. Punctele comune de trecere a 
frontierei

„1.1.4. Punctele comune de trecere a 
frontierei

1.1.4.1. Statele membre pot încheia 
acorduri bilaterale cu ţările terţe vecine în 
ceea ce priveşte stabilirea punctelor 
comune de trecere a frontierei în care 
poliţiştii de frontieră ai uneia dintre părţi 
desfăşoară controale la intrarea şi/sau 
ieşirea de pe teritoriul celeilalte părţi în 
conformitate cu legislaţia acestora. 
Punctele comune de trecere a frontierei 
pot fi localizate atât pe teritoriul statelor 
membre, cât şi pe teritoriul ţărilor terţe.

1.1.4.1. Statele membre pot încheia 
acorduri bilaterale cu ţările terţe vecine în 
ceea ce priveşte stabilirea punctelor 
comune de trecere a frontierei în care 
poliţiştii de frontieră ai uneia dintre părţi 
desfăşoară controale la intrarea şi/sau 
ieşirea de pe teritoriul celeilalte părţi în 
conformitate cu legislaţia acestora. 
Legislația națională aplicabilă a țării terțe 
la punctele de trecere a frontierei respectă 
protecția juridică acordată în domeniile
derivate din legislația Uniunii. Aceste 
acorduri cuprind, în special, dispoziții 
care:
- reglementează sarcinile efectuate și 
măsurile luate de polițiștii de frontieră ai 
ambelor părți; se acordă o atenție specială 
procedurilor legate de interceptarea unei 
sau mai multor persoane, confiscarea 
bunurilor, accesul la procedurile de azil 
pe teritoriul statelor membre și garantării 
intrării pe teritoriul statului membru al 
persoanelor care beneficiază de dreptul la 
liberă circulație în temeiul dreptului 
Uniunii; aceste dispoziții se 
implementează atât pe teritoriul statelor 
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membre, cât și pe teritoriul țărilor terțe;
- garantează capacitatea polițiștilor de 
frontieră ai statelor membre de a utiliza 
sisteme informatice de prelucrare a 
datelor cu caracter personal în 
conformitate cu articolul 7, și permit 
luarea măsurilor tehnice și 
organizaționale impuse de dreptul 
Uniunii pentru protecția datelor personale 
împotriva distrugerilor accidentale sau 
ilegale, a pierderilor fortuite, a 
modificărilor și a comunicării sau 
accesului neautorizate. Accesul la aceste 
sisteme informatice de către polițiștii de 
frontieră ai țărilor terțe este interzis.

1.1.4.2. Punctele comune de trecere a 
frontierei aflate pe teritoriul statelor 
membre: acordurile bilaterale care 
stabilesc punctele comune de trecere a 
frontierei aflate pe teritoriul statelor 
membre autorizează poliţiştii de frontieră 
din ţările terţe să îşi exercite sarcinile pe 
teritoriul statelor membre în cauză, 
respectând următoarele principii:

1.1.4.2. Punctele comune de trecere a 
frontierei se pot afla atât pe teritoriul 
statelor membre, cât şi pe teritoriul ţărilor 
terţe.

(a) Protecţie internaţională: 
resortisantului unei ţări terţe care solicită 
protecţie internaţională pe teritoriul unui 
stat membru i se asigură accesul la 
procedurile relevante ale statului membru 
în cauză chiar dacă acesta nu a trecut 
încă de controlul poliţiştilor de frontieră 
ai ţării terţe prezenţi în punctul comun de 
trecere a frontierei.
(b) Arestarea unei persoane sau 
confiscarea bunurilor: în cazul în care 
poliţiştii de frontieră ai unei ţări terţe iau 
la cunoştinţă elemente care justifică 
arestarea sau punerea sub protecţie a 
unei persoane, sau confiscarea bunurilor, 
aceştia: 
fie informează autorităţile statului 
membru respectiv despre aceste fapte, iar 
autorităţile statului membru în cauză 
asigură o verificare corespunzătoare în 
conformitate cu legislaţia naţională, UE 
şi internaţională, independent de 
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naţionalitatea persoanei vizate;
fie acţionează în conformitate cu 
legislaţia lor naţională. În acest caz, 
persoanei vizate trebuie, însă, să i se ofere 
acces la instanţele judecătoreşti ale 
statelor membre şi posibilitatea de a 
exercita căi de atac într-o manieră 
suficientă pentru asigurarea protecţiei 
juridice în domeniile acoperite de dreptul 
Uniunii, în vederea asigurării protecţiei 
juridice de care persoanele beneficiază în 
temeiul normelor dreptului Uniunii, 
precum şi pentru asigurarea aplicării 
efective a acestor norme.
(c) Persoanele care beneficiază de dreptul 
la liberă circulaţie în temeiul dreptului 
Uniunii şi care intră pe teritoriul Uniunii: 
poliţiştii de frontieră ai ţărilor terţe nu 
trebuie să împiedice intrarea pe teritoriul 
Uniunii a persoanelor care beneficiază de 
dreptul la liberă circulaţie în temeiul 
dreptului Uniunii. În cazul în care există 
motive care justifică refuzul ieşirii din 
ţara terţă în cauză, poliţiştii de frontieră 
ai ţării terţe respective informează 
autorităţile statelor membre cu privire la 
aceste motive, iar acestea din urmă 
asigură o verificare corespunzătoare în 
conformitate cu legislaţia naţională, UE 
şi internaţională.
1.1.4.3. Punctele comune de trecere a 
frontierei aflate pe teritoriul ţărilor terţe: 
acordurile bilaterale care stabilesc 
punctele comune de trecere a frontierei 
aflate pe teritoriul ţărilor terţe autorizează 
poliţiştii de frontieră din statele membre 
să îşi exercite sarcinile pe teritoriul ţărilor 
terţe în cauză, în conformitate cu Codul 
Frontierelor Schengen şi cu respectarea 
următoarele principii: 
(a) Protecţie internaţională: 
resortisantului unei ţări terţe care a trecut 
de controlul de ieşire al poliţiştilor de 
frontieră de pe teritoriul ţării terţe 
respective şi care solicită ulterior protecţie 
internaţională poliţiştilor de frontieră ai 
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statului membru prezenţi pe teritoriul ţării 
terţe în cauză i se asigură accesul pe 
teritoriul statului membru respectiv în 
vederea lansării procedurilor relevante. 
Autorităţile ţării terţe acceptă transferul 
persoanei vizate pe teritoriul statului 
membru în cauză.
(b) Arestarea unei persoane sau 
confiscarea bunurilor: în cazul în care 
poliţiştii de frontieră ai unui stat membru 
iau la cunoştinţă elemente care justifică 
arestarea sau punerea sub protecţie a 
unei persoane, sau confiscarea bunurilor, 
aceştia acţionează în conformitate cu 
legislaţia lor naţională şi cu legislaţia UE 
aplicabilă. Autorităţile ţărilor terţe trebuie 
să accepte transferul persoanei vizate sau 
a obiectului pe teritoriul statului membru.
(c) Resortisanţii ţărilor terţe care intră pe 
teritoriul ţării de cetăţenie: poliţiştii de 
frontieră ai unui stat membru nu 
împiedică intrarea cetăţenilor ţării terţe în 
cauză pe teritoriul ţării de cetăţenie. În 
cazul în care există motive care justifică 
refuzul ieşirii de pe teritoriul statului 
membru în cauză în temeiul legislaţiei 
naţionale a acestuia, poliţiştii de frontieră 
ai statului membru informează 
autorităţile ţării terţe respective în 
legătură cu aceste motive, iar autorităţile 
ţării terţe asigură verificarea 
corespunzătoare în conformitate cu 
legislaţia naţională, UE şi 
internaţională.” 
1.1.4.4. Înainte de a încheia sau de a 
modifica un acord bilateral cu o ţară vecină 
privind punctele comune de trecere a 
frontierei, statul membru în cauză
consultă Comisia cu privire la 
compatibilitatea acordului cu prezentul 
regulament.

1.1.4.3. Înainte de a încheia sau de a 
modifica un acord bilateral cu o ţară vecină 
privind punctele comune de trecere a 
frontierei, statele membre consultă 
Comisia, fiind necesar un aviz prealabil 
favorabil din partea acesteia cu privire la 
compatibilitatea acordului cu legislația 
relevantă a Uniunii.

În cazul în care Comisia consideră că 
acordul este incompatibil cu prezentul 
regulament, notifică statul membru în 
cauză. Statul membru adoptă toate 

În cazul în care Comisia consideră că 
proiectul de acord este incompatibil cu 
legislația relevantă a Uniunii, notifică 
statul membru în cauză. Statul membru nu 
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măsurile necesare pentru modificare 
acordului într-un termen rezonabil, astfel 
încât să elimine toate incompatibilităţile 
identificate.”

încheie acordul și adoptă toate măsurile 
necesare pentru modificarea proiectului de 
acord într-un termen rezonabil, astfel încât 
să elimine toate incompatibilităţile 
identificate.”

Or. en

Amendamentul 37

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – punctul 3 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 562/2006
Anexa VI – punctul 1.2.1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

"1.2.1. Verificările se efectuează atât 
asupra pasagerilor din trenuri, cât şi asupra 
personalului feroviar de la bordul trenurilor 
care trec frontierele externe, inclusiv 
trenurile de mărfuri şi trenurile goale. 
Statele membre pot încheia acorduri 
bilaterale privind modalităţile de 
desfăşurare a verificărilor care respectă 
principiile prevăzute la punctul 1.1.4. 
Verificările se efectuează într-unul din 
următoarele moduri:

"1.2.1. Verificările se efectuează atât 
asupra pasagerilor din trenuri, cât şi asupra 
personalului feroviar de la bordul trenurilor 
care trec frontierele externe, inclusiv 
trenurile de mărfuri şi trenurile goale. 
Statele membre pot încheia acorduri 
bilaterale privind modalităţile de 
desfăşurare a respectivelor verificări. 
Verificările se efectuează într-unul din 
următoarele moduri:

Or. en

Amendamentul 38

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – punctul 3 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 562/2006
Anexa VI – punctul 1.2.2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.2.2. În plus, în vederea facilitării 
traficului trenurilor de călători de mare 
viteză, statele membre de pe itinerariul 
trenurilor care sosesc din ţări terţe pot, de 

1.2.2. În plus, în vederea facilitării 
traficului trenurilor de călători de mare 
viteză, statele membre de pe itinerariul 
trenurilor care sosesc din ţări terţe pot, de 
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asemenea, decide, de comun acord cu ţările 
terţe în cauză care respectă principiile 
prevăzute la punctul 1.1.4., să efectueze 
verificări la urcarea resortisanţilor ţărilor 
terţe în tren, într-unul din modurile 
următoare:

asemenea, decide, de comun acord cu ţările 
terţe în cauză, să efectueze verificări la 
urcarea resortisanţilor ţărilor terţe în tren, 
într-unul din modurile următoare:

Or. en

Amendamentul 39

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – punctul 4 – litera -a (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 562/2006
Anexa – VI – punctul 3.1.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) la punctul 3.1.1., după prima teză se 
inserează următorul text:
„În cazuri excepționale, se pot efectua 
verificări în timpul trecerii navei prin 
apele teritoriale ale statului membru în 
cauză, conform definiției Convenției 
Organizației Națiunilor Unite privind 
dreptul mării.”

Or. en

Amendamentul 40

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – punctul 4 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 562/2006
Anexa VI – punctul 3.1.1 – a doua teză

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Statele membre pot încheia acorduri 
bilaterale în funcţie de ce controale pot fi, 
de asemenea, efectuate, în timpul trecerii 
frontierelor, sau la sosirea sau plecarea 
navei pe teritoriul unei ţări terţe, sau de pe 
teritoriul acesteia, cu respectarea 

„Statele membre pot încheia acorduri 
bilaterale în funcţie de ce controale pot fi, 
de asemenea, efectuate, în timpul trecerii 
frontierelor, sau la sosirea sau plecarea 
navei pe teritoriul unei ţări terţe, sau de pe 
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principiilor prevăzute la punctul 1.1.4. teritoriul acesteia.

Or. en

Amendamentul 41

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – punctul 7
Regulamentul (CE) nr. 562/2006
Anexa VII – punctul 7 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

"7. Servicii de salvare, poliţie şi pompieri "7. Servicii de salvare, poliţie, pompieri și 
polițiști de frontieră

Or. en

Amendamentul 42

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – punctul 7
Regulamentul (CE) nr. 562/2006
Anexa VII – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aranjamentele privind intrarea şi ieşirea 
membrilor serviciilor de salvare, a poliţiei 
şi a pompierilor care acţionează în situaţii 
de urgenţă sunt prevăzute de legislaţia 
naţională şi, după caz, de acordurile 
bilaterale. Aceste aranjamente pot prevedea 
derogări de la articolele 4, 5 şi 7.

Aranjamentele privind intrarea şi ieşirea 
membrilor serviciilor de salvare, a poliţiei,
a pompierilor și a polițiștilor de frontieră
care acţionează în situaţii de urgenţă sunt 
prevăzute de legislaţia naţională şi, după 
caz, de acordurile bilaterale. Aceste 
aranjamente pot prevedea derogări de la 
articolele 4, 5 şi 7.

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

Crearea zonei Schengen la sfârșitul anilor '80 a fost una dintre realizările cele mai importante 
ale Europei. Adoptarea Acordului Schengen la 14 iunie 1985 a determinat eliminarea 
controalelor sistematice la frontierele interne ale țărilor din Spațiul Schengen și garantarea 
liberei circulației a persoanelor în acest spațiu. După 25 de ani, Spațiul Schengen european a 
devenit un cadru contractual și juridic, transformându-se în ceea ce azi numim cu mândrie 
acquis-ul Schengen. Spațiul Schengen, care avea inițial 5 membri, are în prezent 25, cărora 
urmează să li se alăture în curând și Bulgaria și România.

Regulamentul nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 de 
instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane 
(Codul Frontierelor Schengen) constituie un element marcant al acestui efort legislativ de a 
promova și consolida acquis-ul Schengen. Acesta din urmă se aplică tuturor persoanelor care 
traversează frontierele interne sau externe ale Uniunii Europene, stabilind standarde pentru 
controalele de la punctele de trecere a frontierelor în Spațiul Schengen. Cadrul său juridic se 
concentrează asupra protecției intereselor Uniunii și asigură libertatea de circulație a 
cetățenilor UE și a altor persoane care beneficiază de acest drept, însă protejează totodată 
drepturile persoanelor și ale anumitor categorii de persoane vulnerabile care nu au parte de 
privilegiile conferite de dreptul la liberă circulație.

Principalul obiectiv al regulamentului este modificarea legislației actuale referitoare la 
controalele la frontieră efectuate asupra persoanelor și consolidează politica de management 
integrat al frontierelor prin ameliorarea normelor privind trecerea frontierelor externe.

Sfera de aplicare a propunerii Comisiei 

Propunerea Comisiei, prezentată într-un moment istoric crucial pentru UE, are drept scop să 
facă din Codul frontierelor Schengen un mecanism mai clar și mai cuprinzător.

Propunerea este în primul rând de natură tehnică și se referă la actualizarea normelor și la 
evoluțiile juridice care au avut loc de la adoptarea Regulamentului 562/2006 și de la intrarea 
în vigoare a Tratatului de la Lisabona..

Sunt luate, de asemenea, în considerare, experiențele practice ale statelor membre în aplicarea 
Codului frontierelor Schengen.

În fine, propunerea conţine anumite modificări strâns legate de Convenţia de punere în 
aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985. 

Poziţia raportorului

Luând în considerare propunerea Comisiei Europene și recentele evoluții juridice și practice 
ale acquis-ului Schengen, raportorul împărtășește opinia Comisiei cu privire la necesitatea 
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modificării actualului Cod al frontierelor Schengen. Este vital să se păstreze ideea că 
eliminarea controalelor la frontierele interne dintre statele membre este inseparabilă de 
necesitatea unor controale eficiente, a unei cooperări mai strânse și a încrederii reciproce la 
frontierele externe ale Spațiului Schengen. Acest lucru este în mod special valabil în perioada 
actuală, în care au loc evenimente presante la frontierele externe ale UE (cum ar fi 
schimbările politice radicale din Africa de Nord), evenimente care afectează în mod direct 
fluxurile migrației în direcția UE. 

În acest context, raportorul prezintă amendamente care ameliorează cadrul actual și care 
urmează în esență două principii. Primul este consolidarea normelor care facilitează, 
simplifică și contribuie la evoluția libertății de circulație în Spațiul Schengen european, iar al 
doilea principiu este susținerea unui cadru riguros de control și securitate la frontierele externe 
ale teritoriului statelor membre.

Raportorul este, de asemenea, de acord cu privire la importanța pe care o au, pentru 
consolidarea acquis-ului Schengen, acordurile bilaterale încheiate între statele membre și 
țările terțe cu privire la punctele comune de trecere a frontierei. Aceste acorduri trebuie să fie 
compatibile cu dreptul și cu valorile europene. Așa cum se poate observa din exemplul 
acordurilor existente, cum ar fi cele încheiate între Ucraina și Polonia sau între Ungaria și 
Croația, acest tip de acorduri pot constitui mijloace de îmbunătățire a protecției și a 
controalelor la frontieră ale persoanelor care vor să treacă prin punctele de trecere a 
frontierelor externe.

Consolidarea frontierelor externe va aduce după sine securitate juridică, o creștere a 
solidarității între statele membre și o stimulare a creșterii economice. În orice caz, trebuie 
semnalat faptul că aceste propuneri ar trebui să acorde o mare atenție protecției drepturilor 
individuale al tuturor persoanelor care intră sau încearcă să intre în Spațiul Schengen, 
conform îndelungatei tradiții politice și juridice a Uniunii Europene. În plus, raportorul 
remarcă faptul că, atunci când se dovedește că anumite acțiuni sau omisiuni ale unei țări terțe 
provoacă tulburări la frontierele externe ale Spațiului Schengen, statele membre trebuie să fie 
implicate și să acționeze, în materie de supraveghere a frontierelor, în conformitate cu 
articolul 215 din TFUE.

La conceperea amendamentelor la prezenta propunere, pe lângă noul Tratat de la Lisabona și 
legislația UE din domeniul protecției drepturilor omului, raportorul a luat în considerare și 
legislația europeană recent adoptată, cum ar fi Codul vizelor, Directiva privind returnările și 
amendamentele prezentate cu puțin timp în urmă la propunerea de regulament a Parlamentului 
European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului 
de instituire a Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele 
Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene (FRONTEX), care oferă noi arii de acțiune, 
pentru a îmbunătăți managementul integrat al frontierelor externe ale Uniunii.

Astfel, actuala propunere, deși este de natură mai tehnică, reprezintă o valoare adăugată 
pentru evoluția acquis-ului Schengen. Propunerea oferă beneficii imediate, facilitând 
controalele de frontieră și permițând evoluția acestora, și crescând încrederea și solidaritatea 
în Spațiul Schengen. Mesajul său este foarte clar: în ciuda perioadei dificile pe care o 
traversează, Uniunea Europeană își continuă angajamentul în direcția procesului de integrare 
și rămâne fidelă valorilor sale, vizând garantarea păcii, securității și prosperității pe continent. 
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Raportorul își exprimă convingerea că problemele comune pot fi soluționate doar cu ajutorul 
unor obiective comune, iar idealurile comune pot fi realizate doar prin cooperare și încredere 
reciprocă. 


