
 

Eurodeputații solicită restabilirea rapidă și
completă a liberei circulații transfrontaliere
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• Frontierele trebuie redeschise respectând principiul nediscriminării

• Este nevoie urgentă de un plan de redresare a spațiului Schengen

• Normele Schengen ar trebui revizuite pentru a asigura o guvernanță cu adevărat europeană

Majoritatea țărilor care fac parte din spațiul Schengen au instituit controale la frontierele interne din cauza pandemiei ©Uwe/AdobeStock
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Revenirea rapidă la un spațiu Schengen deplin funcțional este necesară pentru a garanta
libertatea de circulație și pentru a asigura redresarea economică a UE, afirmă
eurodeputații.
 
Deputații își exprimă îngrijorarea cu privire la continuarea controalelor la frontierele interne în
spațiul Schengen și impactul acestora asupra oamenilor și a întreprinderilor, într-o rezoluție
adoptată vineri cu 520 voturi pentru, 86 împotrivă și 59 abțineri.
 
Aceștia subliniază că o revenire rapidă și coordonată la o zonă Schengen pe deplin funcțională
este de o importanță crucială pentru a garanta libertatea de circulație, una dintre principalele
realizări ale integrării europene, precum și pentru a asigura redresarea economică a UE după
pandemie. Deputații resping orice acțiune bilaterală necoordonată a statelor membre ale UE și
subliniază principiul nediscriminării în redeschiderea frontierelor.
 
De asemenea, eurodeputații solicită de urgență o dezbatere privind un plan de redresare pentru
Schengen, pentru a se evita ca orice controale temporare la frontierele interne să devină un
aspect  semipermanent.  Planul  ar  trebui  să  includă,  de  asemenea,  măsuri  pentru  situații
neprevăzute  în  cazul  unui  potențial  al  doilea  val.
 
Președintele Comisiei pentru libertăți civile și raportor Juan Fernando López Aguilar (S&D,
Spania) a declarat: „Deși este o veste bună faptul că se ridică din ce în ce mai multe restricții la
frontierele interne, modul în care s-a făcut acest lucru lasă mult de dorit. Fără revenirea la un
spațiu Schengen pe deplin funcțional, lipsește o piatră de temelie esențială în drumul nostru
către redresare. O revenire completă la libera circulație, nediscriminarea, încrederea reciprocă
și solidaritatea sunt măsuri esențiale bazate pe valorile centrale ale UE”.
 
Viitorul spațiului Schengen: Noua guvernanță și extinderea
 
Pe termen mediu, deputații  subliniază că este necesară o reflecție asupra modalităților de
consolidare a încrederii reciproce între statele membre și de asigurare a unei guvernanțe cu
adevărat europene a spațiului Schengen. Având în vedere noile provocări, eurodeputații invită
Comisia să propună o reformă a guvernanței Schengen.
 
Eurodeputații solicită, de asemenea, Consiliului și statelor membre să își intensifice eforturile în
ceea ce privește integrarea spațiului Schengen și să ia măsurile necesare pentru a admite
Bulgaria, România și Croația în spațiul Schengen.
 
Context
 
După introducerea controalelor la frontierele interne pentru a limita pandemia de COVID-19,
țările  UE au început  să elimine controalele  și  restricțiile  de călătorie  aferente.  Comisia  a
recomandat țărilor din spațiul Schengen să ridice controalele la frontierele interne până la 15
iunie 2020. La rândul său, Comisia a creat o platformă online denumită Re-open EU, care oferă
informații actualizate pentru călători.
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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/doceo/document/B-9-2020-0165_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/96812/JUAN+FERNANDO_LOPEZ+AGUILAR/home
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_1035
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_1035
https://reopen.europa.eu/ro/


Spațiul Schengen cuprinde majoritatea statelor membre ale UE, cu excepția Bulgariei, Croației,
Ciprului, Irlandei și României. Dintre statele care nu sunt membre ale UE, Islanda, Norvegia,
Elveția și Liechtenstein au aderat la spațiul Schengen. Europa sărbătorește săptămâna aceasta
cea de a 35-a aniversare a acordului semnat la 14 iunie 1985 la Schengen (Luxemburg) în
vederea eliminării controalelor la frontierele interne.
 

Date de contact 
 
 

Mai multe informaţii
Textul adoptat va fi disponibil aici (19.06.2020)
Înregistrarea video a dezbaterii (18.6.2020)
Cheia Schengen pentru recuperare: Interviu cu președintele Comisiei pentru libertăți civile
(10.6.2020) (EN)
EP Research: Impactul coronavirus asupra frontierelor Schengen (27.04.2020) (EN)
Materiale audio, video si fotografice gratuite
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/security/20200604STO80508/schengen-key-to-recovery-interview-with-civil-liberties-committee-chair
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