
 

Stoparea luptătorilor străini la granițele externe
ale UE
 
Toți cetățenii UE și din state terțe care vin în UE sau pleacă din UE vor fi verificați
sistematic în bazele de date, cum ar fi cea a documentelor furate, conform
regulamentului votat joi. Noile reguli au fost agreate cu Consiliul la 5 decembrie 2016.
 
 
 
”Securizarea granițelor noastre externe înseamnă construirea unui scut puternic împotriva
terorismului în Europa și protejarea dreptului la viață, corolarul tuturor drepturilor. Fiecare viață
pe  care  o  salvăm  descoperind  un  potențial  luptător  străin  merită  efortul,  iar  verificările
sistematice în bazele de date sunt un pas obligatoriu către protecția minimă pe care avem
datoria de a o asigura cetățenilor noștri”, a spus raportorul Monica Macovei (ECR, RO).
 
 
 
Noul regulament, care schimbă Codul Schengen pentru granițe (SBC), a fost prezentat de
Comisia Europeană în decembrie 2015.  El  obligă statele membre să efectueze controale
sistematice ale persoanelor care traversează granițele externe ale UE în bazele de date cu
documente furate și pierdute, în sistemul de informații Schengen (SIS) și în alte baze de date
UE relevante. Verificările sunt obligatorii la toate granițele aeriene, maritime și pe uscat, atât la
intrarea, cât și la ieșirea din UE.
 
Modificarea  regulilor  este  un  răspuns  la  amenințările  teroriste  în  Europa,  așa  cum  au
demonstrat recentele atacuri din Bruxelles, Paris și Berlin, precum și fenomenul ”luptătorilor
străini”, adică cetățeni UE care se alătură grupurilor teroriste în zonele de conflict, cum ar fi
Daesh în Siria și Irak.
 
Rezoluția a fost adoptată cu 469 de voturi pentru la 120 împotrivă și 42 de abțineri.
 
Verificări țintite în cazul unor întârzieri prelungite 
 
Însă dacă aceste verificări sistematice întârzie prea mult traficul pe uscat sau pe mare, statele
UE pot efectua verificări ”țintite”, cu condiția ca un studiu de risc să fi arătat că acest lucru nu va
crea amenințări printre altele la securitatea internă sau politicile publice.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al14514


Cei care nu sunt subiect al unor verificări ”țintite” vor fi obligați să treacă printr-o verificare
obișnuită  care  să dovedească validitatea documentelor  lor  de călătorie  și  să  le  confirme
identitatea.
 
Perioada de tranziție
 
La granițele aeriene, statele membre pot utiliza verificări țintite pentru o perioadă de tranziție de
șase luni după intrarea în vigoare a noului regulament. Această perioadă poate fi prelungită
ulterior cu maximum 18 luni în unele cazuri excepționale, cum ar fi atunci când aeroporturile nu
au facilități pentru a performa verificări sistematice în bazele de date și au nevoie de timp să se
adapteze.
 
Ce urmează
 
 
 
Regulamentul  va  intra  în  vigoare  în  a  20-a  zi  după  publicarea  în  Jurnalul  Oficial  al  UE.
Regulamentul va fi aplicabil imediat, iar în cele mai multe state membre, simultan. Danemarca,
Marea Britanie și Irlanda nu s-au raliat acestui regulament.
 

Date de contact 
 
 

Mai multe informaţii
Etapele procedurii legislative
Monica Macovei (ECR, RO)
Textul adoptat va fi disponibil aici (16.02.2017)
Înregistrarea video a dezbaterii (click pe 15.02.2017)
Înregistrarea conferinței de presă (click pe 15.02.2017 la 14.30)
EbS+ (15.02.2017)
Briefing CE: systematic checks at external borders
Notă EPRS: reinforcement of checks at external borders
Materiale audiovizuale pentru jurnaliști
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0307(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/96824.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/schedule
https://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=2&institution=&date=02/15/2017
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/securing-eu-borders/fact-sheets/docs/systematic_checks_at_external_borders_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/599255/EPRS_ATA(2017)599255_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
https://twitter.com/EPInstitutional
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Noul regulament obligă statele UE să verifice sistematic toate persoanele care trec granițele externe ale UE, în bazele de date - ©AP
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