
 
Schengen: provocări la adresa zonei fără frontiere
 
Schengen se confruntă cu probleme care pot pune în pericol însăși existența acestui
spațiu. Detalii despre aceste probleme și consecințele acestora pentru zona fără
frontiere.
 

Spațiul Schengen a fost pus la încercare în ultimul deceniu din cauza unor crize succesive.
Conform regulilor Schengen reintroducerea controalelor la frontierele interne trebuie să fie o
măsură temporară și excepțională. Anumite state UE au introdus aceste controale ca reacție la
fluxul considerabil de refugiați în UE în 2015 și după atacurile teroriste din Europa. Fluxul
migranților și al solicitanților de azil a fost considerat o amenințare la adresa securității interne,
iar statele membre afectate au folosit dispozițiile Codului Frontierelor Schengen pentru a
introduce controale la frontierele interne.
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http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/imigratia/20170629STO78630/criza-migratiei-in-cifre
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/terorismul/20180316STO99922/cum-sa-oprim-terorismul-masurile-ue-infografic
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32016R0399


Izbucnirea pandemiei Covid-19 în 2020 a împins și ea câteva țări UE la reintroducerea
controalelor la frontiere, în încercarea de a împiedica răspândirea virusului. 
 
 
 
Cât costă și pe cine afectează controalele interne 
 
Controalele la frontieră împiedică circulația liberă a persoanelor, bunurilor și serviciilor în
întreaga UE. Cel mai mare impact îl suferă transportul transfrontalier de mărfuri, lucrătorii care
merg la muncă peste frontieră (1,7 milioane de lucrători din UE traversează o frontieră în fiecare
zi pentru a merge la muncă) și turismul.
 
Există costuri administrative și de infrastructură pentru sectorul public. Pe o perioadă de doi ani,
costul controalelor la frontieră este estimat la 25-50 de miliarde de euro (costuri unice) și două
miliarde de euro pentru costurile de funcționare anuale. Mai multe detalii în acest dosar EPRS.
 

Articol

RO Direcția Generală de Comunicare
Parlamentul European - Purtător de cuvânt: Jaume Duch Guillot
Contact: webmaster@europarl.eu

2 I 4

https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa/schengen-area/temporary-reintroduction-border-control_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581383/EPRS_STU%282016%29581383_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579109/EPRS_BRI(2016)579109_EN.pdf


Consolidarea spațiului Schengen 
 
UE a adoptat recent mai multe măsuri pentru consolidarea integrității spațiului Schengen:
 
 
- în aprilie 2017 au fost introduse controale sistematice la frontierele externe ale UE pentru toate
persoanele care intră în UE - inclusiv cetățenii UE
 
- un nou sistem de înregistrare a intrărilor și ieșirilor pentru a înregistra călătoriile cetățenilor din
afara spațiului Schengen și pentru a accelera controalele

 Harta spațiului Schengen
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http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20170210IPR61804/stoparea-luptatorilor-straini-la-granitele-externe-ale-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/security/20171023STO86604/schengen-smart-borders-for-stronger-protection-video


- consolidarea supravegherii externe a frontierei prin crearea Agenției Europene de Frontieră și
Coastă
 
- mai multe competențe pentru Europol, agenția de poliție a UE, de a intensifica lupta împotriva
terorismului.
 
 
 
Redresarea spațiului Schengen 
 
În decembrie 2021 Comisia Europeană a propus revizuirea regulilor ce guvernează spațiul
Schengen, pentru a se asigura că reintroducerea controalelor interne rămâne o măsură de
ultimă instanță și pentru a încuraja folosirea unor măsuri alternative, cum ar fi controale
specifice de poliție și o cooperare îmbunătățită a forțelor de poliție.
 
 
Parlamentul European are în lucru această propunere. Deputații europeni au obiectat în
repetate ocazii împotriva reintroducerii frecvente a controalelor, care împiedică libera circulație a
persoanelor în UE.
 
 
Printr-un vot din 18 octombrie 2022 eurodeputații au reiterat apelul lor pentru admiterea
României și Bulgariei cât mai curând în spațiul Schengen, subliniind că libera circulație se află
în centrul proiectului UE. 
 
 
Pe 10 noiembrie 2022 Parlamentul a votat în favoarea aderării Croației la zona de liberă
circulație până la sfârșitul lui 2022.
 
 
Acest articol a fost publicat inițial în mai 2018 și a fost actualizat ultima dată în noiembrie 2022.
 
Spațiul Schengen
• 26: numărul de țări din Spațiul Schengen

• 4: membri Schengen din afara UE - Norvegia, Islanda, Lichtenstein și Elveția

• 6: state UE nu fac parte din Schengen - Regatul Unit, Irlanda, România, Bulgaria, Cipru,
Croația

• 50.000: kilometri de frontieră externă a Spațiului Schengen

Mai multe informații
Briefing: Revizuirea Codului privind frontierele Schengen (EN)
Fișă descriptivă: Gestionarea frontierelor externe
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http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20160701IPR34480/deputatii-sustin-ideea-unei-protectii-comune-pentru-granitele-externe-ale-ue
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-revision-of-the-schengen-borders-code
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/security/20181116STO19210/suspendarea-spatiului-schengen-cat-timp-ar-trebui-sa-mai-poata-dura
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/security/20181116STO19210/suspendarea-spatiului-schengen-cat-timp-ar-trebui-sa-mai-poata-dura
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20221014IPR43207/pe-incetarea-discriminarii-si-admiterea-bulgariei-si-romaniei-in-schengen
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20221014IPR43207/pe-incetarea-discriminarii-si-admiterea-bulgariei-si-romaniei-in-schengen
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20221107IPR49610/pe-isi-da-acordul-pentru-aderarea-croatiei-la-spatiul-schengen
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/729390/EPRS_BRI(2022)729390_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/153/management-of-the-external-borders

