
 
Controalele la frontierele europene și gestionarea
migrației
 
Fluxul migranților și securitatea frontierelor externe reprezintă o provocare pentru
Europa. Aflați ce face Parlamentul în această privință.
 

1,83 milioane de treceri ilegale ale frontierelor externe ale Uniunii Europene au fost înregistrate
în 2015. Această cifră a scăzut la 125 100 în 2020. Reacția UE la provocarea migrației include
măsuri de consolidare a controalelor la frontieră și ameliorarea gestionării cererilor de azil.
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Îmbunătățirea securității și gestionării frontierelor 
Absența controalelor în spațiul Schengen ar trebui să se facă în paralel cu măsuri compensatorii
de consolidare a frontierelor externe. Parlamentul a subliniat gravitatea situației într-o rezoluție
adoptată în aprilie 2016.
 
 
În aprilie 2017 au fost introduse controale sistematice la frontierele externe ale UE, care vizează
toate persoanele care intră în Uniune, inclusiv pe cetățenii europeni. În octombrie 2017,
Parlamentul a susținut un sistem electronic comun care să accelereze controalele la frontierele
externe ale spațiului Schengen și să înregistreze călătorii din afara UE. În urma unui vot al
Parlamentului din iulie 2018, cetățenii din afara UE care nu au nevoie de viză trebuie să obțină
o autorizare înainte să călătorească spre UE.
 
 
În decembrie 2015, Comisia Europeană a propus crearea unei Agenții Europene pentru Poliția
de Frontieră și Garda de Coastă pentru a consolida gestionarea și securitatea frontierelor
externe și pentru a oferi asistență polițiștilor de frontieră naționali.
 
 
În rezoluția adoptată în iulie 2021 Parlamentul a aprobat Fondul de management integrat al
frontierelor și a agreat alocarea a 6,24 miliarde de EUR pentru acesta. Noul fond va ameliora
capacitatea statelor membre de gestionare a frontierelor asigurând totodată respectarea
drepturilor fundamentale. Totodată va contribui la o politică a vizelor comună și va introduce
măsuri de protecție pentru persoanele vulnerabile care ajung în Europa, în special pentru copiii
neînsoțiți.
 
 
Fondul va funcționa în coordonare cu noul Fond pentru siguranță internă (FSI) care se axează
pe combaterea terorismului, crimei organizate și criminalității cibernetice. FSI a fost aprobat de
către Parlament tot în iulie 2021 cu un buget de 1,9 miliarde EUR. 
 
 
 
Noua Agenție UE pentru azil și Fondul pentru azil,
imigrație și integrare 
 
Pe 11 noiembrie 2021 Parlamentul a aprobat transformarea Biroului European de Sprijin pentru
Azil (BESA) în Agenția UE pentru Azil, urmare a acordului cu Consiliul. Noua agenție va face
procedurile pentru obținerea azilului în țările UE mai rapide și mai uniforme. Cei 500 de experți
ai acesteia vor oferi o asistență mai bună sistemelor naționale de azil care se confruntă cu un
număr mare de cereri, făcând gestionarea migrației în ansamblul UE mai eficientă și mai
durabilă. În plus, noua agenție va fi însărcinată cu monitorizarea respectării în statele membre a
drepturilor fundamentale și a condițiilor de primire în contextul procedurilor internaționale de
protecție.
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Printr-o rezoluție adoptată o lună mai târziu, Parlamentul a aprobat bugetul reînnoit al Fondului
pentru azil, migrație și integrare 2021-2027, acesta urmând să crească până la 9,88 miliarde
EUR. Noul fond va contribui la consolidarea politicii comune de azil, la dezvoltarea migrației
legale, conforme cu nevoile statelor membre, va sprijini integrarea unor cetățeni provenind din
state terțe și va contribui la lupta împotriva migrației ilegale. Este de așteptat ca fondul să
stimuleze statele membre să împartă responsabilitatea găzduirii refugiaților și solicitanților de
azil într-un mod mai echitabil.
 

Acord cu Turcia 
 
Uniunea Europeană și Turcia au încheiat în martie 2016 un acord pentru a pune capăt fluxului
de imigranți ilegali care sosesc în Europa din Turcia. Cele două părți au convenit să asigure
îmbunătățirea condițiilor de primire pentru refugiați în Turcia și să deschidă canale sigure și
legale către Europa pentru refugiații sirieni.
 
 
Un raport adoptat de Parlament pe 19 mai 2021 subliniază rolul important al Turciei în
găzduirea a aproape 4 milioane de refugiați, adăugând că provocările acestei crize au fost
accentuate de pandemia Covid-19. În același raport deputații au condamnat totuși folosirea
presiunii migratorii ca instrument politic. Condamnarea a venit în urma relatărilor conform cărora
autoritățile turce au încurajat cu informații greșite refugiați, migranți și solicitanți de azil să
folosească ruta pe uscat spre Europa prin Grecia.
 
 
 
Repatrieri mai eficiente 
 
În septembrie 2016, Parlamentul a aprobat o propunere a Comisiei pentru un document de
călătorie standard UE, pentru a accelera repatrierea cetățenilor din afara UE care rămân ilegal

Video: 10.000 ofițeri la Agenția pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/10-000-officers-for-the-european-border-and-coast-guard-agency_N01-PUB-190411-
COAST_ev
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în Uniune, fără pașapoarte sau cărți de identitate valabile.
 
 
În același timp, sistemul de informații Schengen este consolidat pentru a ajuta țările UE în
repatrierea cetățenilor non-UE cu ședere ilegală.
 
 
Printr-un raport adoptat în decembrie 2020 deputații europeni au solicitat o mai bună
implementare a Directivei returnării, cerând statelor membre să respecte drepturile
fundamentale și limitele procedurale în aplicarea legislației UE cu privire la repatrieri, cât și să
acorde prioritate repatrierilor voluntare.
 

Combaterea cauzelor profunde ale imigrației 
 
Conflictele, persecuția, purificarea etnică, sărăcia extremă sau dezastrele naturale sunt cauzele
care duc la creșterea imigrației. În iulie 2015, deputații europeni au cerut EU să adopte o
strategie pe termen lung pentru a acționa împotriva acestor factori.
 
 
Pe 6 iulie 2017 a fost aprobat un mecanism european ce mobilizează 44 de miliarde de euro
pentru investiții în sectorul privat, în Africa și în vecinătatea Uniunii Europene.
 

Video: Frontiere mai inteligente pentru Europa
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/security/smarter-borders-for-europe

Mai multe informaţii despre reacția UE la criza migrației
Gestionarea frontierelor externe
Problema migrației
Infografic: migrația și azilul
Integrarea refugiaților în Europa 
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