
 

Video: 10.000 de polițiști de frontieră pentru
frontierele externe ale UE
 
Parlamentul a aprobat planuri ca  Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda
de Coastă a UE să aibă o rezervă permanentă de 10.000 de polițiști de frontieră până în
2027.
 

„Trebuie să fim corecți cu cei care merită protecție, aspri cu persoanele care îi expoaltează pe
cei vulnerabili și fermi cu cei care doresc să încalce regulile”, a declarat Roberta Metsola  (PPE,
Malta) înaintea votului asupra noilor măsuri de consolidare a Agenției Europene pentru Poliția
de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex).
 
În ultimii ani s-a înregistrat o creștere fără precedent a numărului de migranți și refugiați care
doresc să intre în UE. Noile propuneri vor dota agenția UE cu o rezervă permanentă de 10.000
de polițiști de frontieră până în anul 2027 și reguli mai eficiente pentru returnarea resortisanților
din afara UE fără drept de ședere. Rezerva permanentă va fi alcătuită din personalul angajat de
agenție, precum și din personalul selecționat de către țările UE.
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Video
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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http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/118859/ROBERTA_METSOLA/home
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/637916/EPRS_ATA(2019)637916_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/637916/EPRS_ATA(2019)637916_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/imigratia/20170629STO78630


Modificările vizează o mai bună gestionare a migrației, asigurarea securității în cadrul Uniunii și
pentru frontierele externe ale UE. Noile rezerve permanente ar putea, la cererea unei țări din
UE, să efectueze controale la frontiere și să gestioneze migrația, dar și să lupte împotriva
criminalității transfrontaliere. În caz de urgență, țările vor putea recurge la asistența rezervei
pentru reacție rapidă.
 
După aprobarea oficială de către Parlament și Consiliu, noile norme vor intra în vigoare la 20 de
zile după publicarea lor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Noile rezerve permanente vor fi
introduse începând cu anul 2021.
 

Infografic: lansarea personalului operațional al frontierei și al pazei de coastă din UE în perioada 2021-2027

Mai multe informaţii
Poliția de frontieră și garda de coastă UE: 10.000 de angajați până în 2027
Acordul privind Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (28 martie
2019)
Trenul legislativ
Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex)
Fișa procedurală
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https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/imigratia/20170627STO78419
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/security/20190612STO54307/schengen-ghid-despre-spatiul-european-fara-frontiere
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20190410IPR37530/politia-de-frontiera-si-garda-de-coasta-ue-10-000-de-angajati-pana-in-2027
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20190327IPR33413/eu-border-and-coast-guard-agency-10-000-operational-staff-by-2027
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20190327IPR33413/eu-border-and-coast-guard-agency-10-000-operational-staff-by-2027
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-european-border-and-coast-guard
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/frontex_ro
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0330A(COD)&l=en

