
 
Schengen: ghid pentru spațiul european fără
frontiere
 
Spațiul UE fără controale la frontiere, cunoscut sub numele de Schengen, reprezintă una
dintre cele mai concrete realizări ale integrării europene. Detalii despre acesta în ghidul
nostru.
 

Spațiul Schengen este unul dintre pilonii proiectului european. Dreptul la libera circulație în UE
pentru cetățenii europeni a devenit realitate la crearea sa în 1995, când controalele la frontiere
au fost eliminate în interiorul acestei zone.
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După intrarea în spațiul Schengen, oamenii pot călători dintr-un stat membru în altul fără a fi supuși controalelor la frontieră.
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Statele membre Schengen 
 
Spațiul Schengen include 26 de țări: 22 din Uniunea Europeană și 4 din afara acesteia.
 
Toate statele UE fac parte din Schengen, cu cinci excepții: Irlanda care a ales să nu devină
membră, și Bulgaria, Croația, Cipru și România, care ar trebui să se alăture spațiului Schengen.
 
Patru țări din afara UE - Islanda, Norvegia, Elveția și Liechtenstein - au aderat, de asemenea, la
spațiul Schengen.
 
Schengen: scop și beneficii 
 
 
Aproximativ 3,5 milioane de persoane traversează în fiecare zi o frontieră internă a UE. Libera
circulație poate implica, în practică, drepturi diferite pentru diferite categorii de persoane, de la
turiști la familii.
 
 
 
Toți cetățenii UE pot rămâne în alt stat membru ca turiști până la trei luni cu un pașaport sau un
card de identitate valabil. De asemenea, aceștia pot lucra și locui într-un alt stat membru cu
dreptul de a fi tratați în același mod ca cetățenii țării respective. Antreprenorii beneficiază de
libertatea de stabilire în statul pe care îl aleg, iar studenții au dreptul de a studia în orice stat
membru.
 
 
 
Închiderea frontierelor interne ale UE ar avea costuri importante și ar împiedica traficul
transfrontalier pentru 1,7 milioane de persoane.
 
 
Aflați cum a afectat Covid-19 libertatea de mișcare în UE.
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https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/frontiere-ue/20180216STO98008
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)621815
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/security/20200506STO78514/covid-19-redeschiderea-frontierelor-schengen-ce-poate-face-ue


Garantarea securității în spațiul Schengen 
Normele Schengen elimină controalele la frontierele interne, armonizând și consolidând în
același timp protecția frontierelor externe ale zonei. După intrarea în spațiul Schengen, oamenii
pot călători dintr-un stat membru în altul fără a fi supuși controalelor la frontieră (ca regulă
generală). Autoritățile naționale competente pot, totuși, să verifice persoanele fizice la
frontierele interne sau în apropierea acestora, în cazul în care informații din cadrul poliției
justifică temporar intensificarea supravegherii.
 

Harta spațiului Schengen
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Schengen include și o politică comună în domeniul vizelor pentru sejururi scurte în cazul
cetățenilor din afara UE și ajută statele participante să își unească forțele în lupta împotriva
criminalității, cu ajutorul cooperării polițienești și judiciare.
 
 
Sistemul de Informații Schengen a fost consolidat pentru a oferi cetățenilor europeni mai multă
siguranță. Descoperiți ameliorările aduse sistemului din infograficele noastre.
 
 
Aflați cum este Europol mai bine echipat împotriva criminalității și terorismului.
 
Frontiere interne și externe   
Creșterea fluxurilor migratoare înregistrate în UE în 2015 și preocupările sporite privind
securitatea, inclusiv cele referitoare la activitățile teroriste și infracționale grave de natură
transfrontalieră, au afectat funcționarea regulilor Schengen, lucru care a dus la reintroducerea
controalelor la frontiere de către mai multe state membre. Izbucnirea Covid-19 în 2020 a împins
la rândul ei câteva state să reintroducă controlul intern la frontiere, pentru a încerca limitarea
răspândirii virusului.
 
Parlamentul a criticat în mod repetat continuarea controalelor la frontierele interne în spațiul
Schengen și dorește permiterea acestora doar ca măsură de ultimă instanță. Printr-o rezoluție
din 17 aprilie 2020, Parlamentul a îndemnat statele membre să adopte numai măsuri absolut
necesare și proporționale atunci când introduc sau prelungesc controalele la frontierele interne,
subliniind nevoia de a se reveni la o zonă Schengen complet funcțională.
 
 
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.
 
Provocări și reacția UE   
Gestionarea migrației și securitatea frontierelor externe reprezintă o provocare pentru Europa.
Aproximativ 1,83 de milioane de treceri ilegale au fost detectate la frontierele externe ale UE în
2015. Deși această cifră a scăzut la aproximativ 200.000 în 2021, UE încearcă să consolideze
controalele la frontierele externe și să reacționeze mai eficient de cererile de azil.
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https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/156/police-cooperation
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/frontiere-ue/20181011STO15882
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/security/20220602STO32046/europol-mai-bine-echipat-impotriva-criminalitatii-si-terorismului
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630316/EPRS_BRI(2018)630316_EN.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/frontiere-ue/20180525STO04311
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://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/eu-external-borders-in-2021-arrivals-above-pre-pandemic-levels-CxVMNN
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20170627STO78419/gestionarea-frontierelor-europene
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20170627STO78419/gestionarea-frontierelor-europene


Aceste provocări au generat evoluții considerabile în politica de gestionare a frontierelor, cum ar
fi crearea de instrumente și agenții: Sistemul de Informații Schengen, Sistemul de Informații
privind Vizele, Agenția Europeană pentru Frontieră și Coastă (Frontex) și un sistem de
înregistrare a intrărilor și ieșirilor la frontierele externe ale zonei Schengen.
 
 
Printr-o rezoluție adoptată în iulie 2021, Parlamentul a aprobat bugetul reînnoit al Fondului
pentru azil, migrație și integrare 2021-2027, acesta crescând până la 9,88 miliarde EUR. Fondul
contribuie 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 lupta
împotriva migrației ilegale. Fondul stimulează totodată statele membre să împartă
responsabilitatea găzduirii refugiaților și solicitanților de azil într-un mod mai echitabil.
 
 
Fondul funcționează în coordonare cu noul Fond pentru securitate internă (FSI), care se axează
pe combaterea amenințărilor transfrontaliere, cum sunt terorismul, crima organizată și
criminalitatea cibernetică. FSI a fost aprobat tot în iulie 2021 cu un buget de 1,9 miliarde EUR.
 
Pentru a opri - înainte de a ajunge în UE- infractorii, teroriștii sau oricine alte persoane care
prezintă riscuri, călătorii care nu au nevoie de viză vor fi verificați în viitor înainte de a ajunge în
UE cu sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (Etias). Aceste
controale ar putea începe deja în 2023.
 
În paralel, deputații europeni au aprobat planuri de a acorda Agenției de Frontieră și Coastă a
UE un corp permanent de 10.000 de polițiști de frontieră până în 2027, pentru a spori
securitatea Europei.
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https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/153/management-of-the-external-borders
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/security/20171023STO86604/schengen-new-rules-for-stronger-protection-video
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/security/20171023STO86604/schengen-new-rules-for-stronger-protection-video
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA%282021%29690681#:~:text=As%20part%20of%20the%202021,flows%20in%20the%20European%20Union
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA%282021%29690688
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/terorismul/20180703STO07127
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/frontiere-ue/20180628STO06868
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/frontiere-ue/20190404STO35073
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/frontiere-ue/20190404STO35073

