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1. CONTEXT 

Spațiul Schengen (spațiul fără controale la frontierele interne2), considerat drept una dintre cele 

mai însemnate realizări ale integrării europene, a fost constituit în 1985, prin participarea 

inițială a cinci state membre; în prezent, el constituie cel mai mare spațiu de liberă circulație 

din lume, la care participă 26 de țări europene3, permițând circulația liberă a peste 420 de 

milioane de persoane și deplasarea nestingherită a bunurilor și serviciilor. 

Evoluții și crize produse în ultimii ani – criza refugiaților și migranților din 2015, amenințări 

teroriste, pandemia de COVID-19 – au evidențiat deficiențe în gestionarea de către Uniune a 

frontierelor externe și a migrației, determinând reintroducerea controalelor la frontierele interne 

în mai multe state membre și subminând climatul de încredere necesar pentru susținerea unui 

spațiu fără controale la frontierele interne. 

 

2. PREZENTAREA STRATEGIEI  

Obiectivul strategiei vizează restabilirea spațiului Schengen ca spațiu fără controale la 

frontierele interne ale UE, protejarea integrității sale și îmbunătățirea funcționării sale în 

continuare. Strategia face bilanțul evoluțiilor înregistrate cu privire la trei piloni fundamentali 

și propune acțiuni suplimentare pentru ca spațiul Schengen să fie pe deplin funcțional și mai 

rezilient – (1) gestionarea eficace a frontierelor externe, (2) măsuri de consolidare a spațiului 

Schengen în plan intern și măsuri complementare pentru un spațiu de libertate, securitate și 

justiție și (3) o „guvernanță”4 solidă, printr-un mecanism eficient de evaluare și monitorizare 

și prin creșterea gradului de pregătire. Sunt expuse și măsuri (complementare) de sprijinire a 

spațiului de libertate, securitate și justiție (în domeniul securității, al cooperării polițienești și 

judiciare, precum și în domeniul migrației). 

2.1. Gestionarea frontierelor externe – subsumează următoarele direcții:  

- o abordare integrată și strategică a gestionării frontierelor externe; Comisia urmează a iniția 

discuții cu Parlamentul European și cu Consiliul UE cu privire la politica strategică multianuală 

pentru gestionarea europeană integrată a frontierelor, potrivit art. 8 din Regulamentul (UE) 

2019/1896 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european (Frontex), în cadrul 

ciclului multianual de politică strategică pentru gestionarea europeană integrată a frontierelor; 

- supravegherea sistematică a frontierelor externe; sunt amintite consolidarea mandatului 

Frontex, în 2019, crearea corpului permanent al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel 

european, verificarea sistematică a tuturor persoanelor, indiferent de cetățenie (începând din 

2017), prin consultarea bazelor de date relevante la intrarea și la ieșirea din spațiul Schengen, 

potrivit Codului frontierelor Schengen (cf. Regulamentul (UE) 2017/458); până la sfârșitul 

anului 2021, este anunțată elaborarea, de Comisie, în colaborare cu statele membre, a unor 

                                                           
2 Terminologic, „frontiere interne” semnifică frontierele interne ale Uniunii Europene, și anume cele între statele 

membre/țările participante. Pe de altă parte, „frontierele externe” se referă la frontierele externe ale Uniunii 

Europene, altfel spus, la frontierele statelor membre/țărilor participante cu țări terțe. 

3 22 de state membre ale UE (Austria, Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Italia, 

Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, 

Țările de Jos, Ungaria) și patru țări terțe (Elveția, Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Irlanda dispune de o clauză 

de neparticipare, dar participă la acele părți ale acquis-ului Schengen care vizează Sistemul de informații 

Schengen, cooperarea polițienească și judiciară. Bulgaria, Cipru, Croația și România au obligația legală de a 

adera la spațiul Schengen în viitor. 

4 Terminologic, „guvernanță” apare anterior în comunicarea Comisiei „Guvernanța Schengen – a răspunde 

circumstanțelor excepționale”, COM(2011)561, 16.9.2011. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX:32019R1896
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0458
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2011/COM_2011_561_RO_ACTE_f.pdf


3 / 10 

orientări care să asigure aplicarea uniformă a normelor și utilizarea limitată a eventualelor 

derogări de la controalele sistematice; a fost menționată prezentarea, în septembrie 2020, a unei 

propuneri de regulament de introducere a unei proceduri de screening pentru resortisanții țărilor 

terțe care intră în mod neregulamentar la frontiera externă, COM(2020)612, 

2020/0278(COD)5; în același context, este evocată importanța respectării depline a drepturilor 

fundamentale (în particular de Frontex) și, elaborarea, în viitor, de Frontex, în cooperare cu 

Agenția pentru Drepturi Fundamentale (FRA), a unor orientări suplimentare privind efectuarea 

verificărilor la frontieră și supravegherea frontierelor, în special pe mare; în temeiul viitoarei 

proceduri de screening pentru resortisanții țărilor terțe care intră în mod neregulamentar la 

frontiera externă, precizată în amintita propunere de regulament – COM(2020)612, statele 

membre urmează a institui un mecanism național de monitorizare pentru a consolida protecția 

drepturilor fundamentale și pentru a asigura investigarea eficace a încălcărilor acestora; 

- sisteme informatice moderne și interconectate: Sistemul de intrare/ieșire (EES)6, aflat în teste 

în prezent, și Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS)7 ar 

urma să fie pe deplin funcționale până la sfârșitul anului 2022; punerea în aplicare a Sistemului 

de informații Schengen (SIS)8 revizuit și a Sistemului de informații privind vizele (VIS) 

revizuit ar urma a fi finalizată până la sfârșitul anului 2021 și, respectiv, sfârșitul anului 2023; 

până la sfârșitul anului 2023, ar urma să fie asigurată interoperabilitatea deplină a noii 

arhitecturi informatice (ce va conecta toate sistemele europene în materia frontierelor, 

migrației, securității și justiției); la acele sisteme urmează a se adăuga sistemul Eurodac 

revizuit, pentru compararea datelor biometrice, COM(2020)614, 2016/0132(COD), ce va privi, 

printre altele, urmărirea deplasărilor neautorizate, combaterea migrației neregulamentare și 

îmbunătățirea situației în materia returnării, sistem propus, în septembrie 2020, ca parte a 

noului pact privind migrația și azilul, COM(2020)609; 

- proceduri digitalizate – până la sfârșitul anului 2021, Comisia Europeană urmează a iniția un 

regulament privind digitalizarea procedurii de acordare a vizelor9; în 2023, în urma unei 

evaluări aprofundate și a consultărilor necesare, se intenționează prezentarea unei propuneri de 

regulament privind digitalizarea documentelor de călătorie și facilitarea călătoriilor; 

- cooperarea permanentă cu țările terțe – în cadrul Planului de acțiune al UE împotriva 

introducerii ilegale de migranți (2021-2025)10; prin aportul Frontex; Comisia Europeană va 

sprijini schimbul de informații între statele membre și țările partenere învecinate prezentând o 

recomandare pentru modelul de dispoziții referitoare la schimbul de informații pentru a permite 

conștientizarea situației, respectivele urmând a fi utilizate în acordurile bilaterale și 

multilaterale cu țările terțe, și va elabora un nou model de acord privind statutul, care să ofere 

                                                           
5 Comunicarea de față arată că acesta ar urma să fie un prim pas în ansamblul sistemelor de azil și returnare și va 

accelera procesul de determinare a statutului unei persoane și a tipului de procedură care ar trebui să se aplice 

situației sale. 

6 Sistem informatic automat pentru înregistrarea călătorilor din țări terțe, atât a posesorilor de viză de scurtă ședere, 

cât și a călătorilor exceptați de la obligativitatea vizelor, de fiecare dată când trec o frontieră externă a UE. 

7 Sistem informatic în mare parte automatizat, creat cu scopul de a identifica riscurile legate de securitate, de 

migrația neregulamentară sau riscurile epidemice ridicate pe care le pot prezenta persoanele exceptate de la 

obligativitatea vizelor care călătoresc în statele Schengen și de a facilita, în același timp, trecerea frontierelor 

pentru marea majoritate a călătorilor care nu prezintă astfel de riscuri. 

8 Sistemul de schimb de informații în materie de securitate și de gestionare a frontierelor cel mai vast și cel mai 

frecvent utilizat din Europa.  

9 Consultarea publică inițiată de Comisia Europeană s-a încheiat la 3 iunie 2021; se preconizează ca inițiativa să 

fie prezentată la 17 noiembrie 2021. 

10 Consultarea publică inițiată de Comisia Europeană s-a încheiat la 11 iunie 2021; prezentarea planului este 

anunțată pentru 29 septembrie 2021. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_612_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_612_RO_ACTE_f.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/smart-borders/ees_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/smart-borders/etias_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen-information-system_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/schengen-borders-and-visa/visa-information-system_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/orphan-pages/glossary/eurodac_en
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_614_RO_ACTE_f.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0132%28COD%29&l=en
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_609_RO_ACTE_f.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12758-Digitalisation-of-visa-procedures_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12724-Combaterea-introducerii-ilegale-de-migranti-planul-de-actiune-al-UE-pentru-perioada-2021-2025_ro
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o bază pentru desfășurarea de operațiuni comune de către Frontex în țările terțe, precum și un 

model de acord de lucru pentru armonizarea cadrului de cooperare practică cu aceste țări11. 

2.2. Măsuri de consolidare a spațiului Schengen în plan intern și măsuri complementare 

pentru un spațiu de libertate, securitate și justiție (politica comună în domeniul vizelor, 

politica de returnare, instrumentele de cooperare polițienească relevante și diverse sisteme 

informatice, precum și cerințele conexe privind protecția datelor): 

- prevenirea și combaterea amenințărilor la adresa securității, inclusiv a criminalității grave și 

organizate și a terorismului – în cadrul Strategiei UE privind uniunea securității (2020-2025), 

COM(2020)605, care subsumează ca domenii prioritare Agenda UE privind combaterea 

terorismului, COM(2020)795, Strategia UE de combatere a criminalității organizate, 

COM(2021)170, Strategia UE privind combaterea traficului de persoane, COM(2021)171; 

- intensificarea cooperării polițienești și judiciare – în cursul anului 2021, va fi prezentată o 

propunere legislativă pentru Codul cooperării polițienești al UE12, care va oficializa și va 

clarifica procedurile pentru schimburile de informații între statele membre, în special în scopul 

desfășurării anchetelor, și în sensul utilizării depline a canalului de schimb de informații al 

Europol; codul va fi completat de o propunere de consolidare a schimbului automatizat de 

categorii importante de date în temeiul Deciziilor „Prüm” ale Consiliului13; este amintită 

propunerea de consolidare a mandatului Europol, COM(2019)796, 2020/0349(COD), aflată în 

procedură legislativă; este anunțată o viitoare propunere legislativă pentru extinderea utilizării 

informațiilor prealabile privind pasagerii (API) astfel încât să acopere și zborurile în interiorul 

spațiului Schengen, întrucât, în prezent, potrivit Directivei 2004/82 privind API, datele 

menționate sunt colectate în mod sistematic numai pentru zborurile intrate în UE din țări terțe14; 

este preconizată actualizarea de Comisia Europeană a Manualului privind mandatul european 

de arestare (MEA); 

- sisteme adaptate exigențelor viitorului, prin utilizarea optimă a tehnologiilor existente și 

viitoare în sprijinul cooperării polițienești transfrontaliere și al asigurării respectării legii; 

                                                           
11 Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind 

Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european – în prezent abrogat de Regulamentul (UE) 2019/1896 – 

stabilea la art. 54 alin. (4): „În cazurile în care se prevede ca echipele să fie trimise într-o țară terță în acțiuni în 

care membrii echipelor vor avea competențe executive, sau în cadrul altor acțiuni în țări terțe care impun acest 

fapt, Uniunea încheie un acord privind statutul cu țara terță în cauză. Acordul privind statutul acoperă toate 

aspectele necesare pentru desfășurarea acțiunilor. În special, acesta precizează domeniul de aplicare a operațiunii, 

răspunderea civilă și penală și sarcinile și atribuțiile membrilor echipelor. Acordul privind statutul asigură 

respectarea deplină a drepturilor fundamentale în timpul acestor operațiuni”. Art. 54 alin. (5) din Regulamentul 

(UE) 2016/1624 preciza: „Comisia elaborează un acord-tip privind statutul pentru acțiunile desfășurate pe 

teritoriul țărilor terțe”. 

Acordul-tip privind statutul a fost prezentat în Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – 

Acord-tip privind statutul în conformitate cu articolul 54 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2016/1624 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la 

nivel european, COM(2016)747. 

În prezent, dispozițiile corespunzătoare se regăsesc în Regulamentul (UE) 2019/1896 privind Poliția de frontieră 

și garda de coastă la nivel european, la art. 73 alin. (3) și (4), respectiv art. 76 alin. (1). 

12 Consultarea publică inițiată de Comisia Europeană s-a încheiat la 14 iunie 2021; inițiativa urmează a fi 

prezentată la 17 noiembrie 2021. 

13 Decizia 2008/615/JAI a Consiliului privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul 

combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere și Decizia 2008/616/JAI a Consiliului privind punerea 

în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI. 

14 Utilizarea informațiilor prealabile referitoare la pasageri (API) are loc în combinație cu registrele cu numele 

pasagerilor (PNR), cel din urmă regim fiind reglementat de Directiva (UE) 2016/681 privind PNR. 

Consultarea publică nu a fost inițiată încă de Comisia Europeană. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_605_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_795_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_170_RO_ACT.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_171_RO_ACT.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_796_RO_ACTE_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX%3A32004L0082
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC1006(02)&from=ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1624
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1896
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1624
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2016/COM_2016_747_RO_ACTE_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1896
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12614-EU-police-cooperation-code-tackling-cross-border-serious-&-organised-crime_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX%3A32008D0615
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX%3A32008D0616
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX%3A32016L0681
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12434-Border-&-law-enforcement-advance-air-passenger-information-API-revised-rules_en
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comunicarea face trimitere la propunerea de regulament privind inteligența artificială (Actul 

privind inteligența artificială), COM(2021)206, 2021/0106(COD), având ca obiectiv, printre 

altele, încurajarea dezvoltării unei inteligențe artificiale sigure și legale, care să respecte 

drepturile fundamentale, dar și sprijinerea statelor membre în vederea adoptării și a utilizării 

tehnologiilor noi; 

- o politică comună în materia migrației și azilului – noul pact privind migrația și azilul, 

COM(2020)609, urmează a contribui la gestionarea eficace a migrației, la o cooperare mai 

strânsă și la partajarea responsabilității între statele membre; sunt menționate propunerea 

privind procedura de screening premergătoare intrării, COM(2020)612, și mecanismul 

permanent de solidaritate care ar urma să sprijine statele membre care se confruntă cu cea mai 

mare presiune migraționistă15. 

2.3. Consolidarea „guvernanței” spațiului Schengen ar urma să se facă potrivit următoarelor 

direcții: 

- dialog politic pentru consens și cooperare – în cadrul Forumului Schengen, instituit pentru a 

promova un dialog politic regulat (anual) și structurat între actorii implicați în asigurarea 

funcționării corespunzătoare a spațiului Schengen16; comunicarea consideră Forumul o 

platformă utilă pentru a oferi orientare politică principalelor elemente incluse în această 

strategie și pentru a consolida încrederea; ca premisă a discuțiilor din cadrul forumului anual, 

urmează a fi adoptat „Raportul privind starea spațiului Schengen”; 

- gradul de pregătire: modernizarea și adaptarea sistemelor noastre – potrivit unei noi propuneri 

de modificare a Codului frontierelor Schengen, care urmează a fi prezentată în cursului anului 

202117; noua propunere va avea în vedere lecțiile crizei provocate de pandemia de COVID-

1918 și lucrările legislative asupra propunerii din 2017, COM(2017)571, 2017/0245(COD),19 

în special în ceea ce privește menținerea posibilității statelor membre de a reintroduce 

controalele la frontierele interne, reafirmând, în același timp, principiul conform căruia aceasta 

ar trebui să fie doar o măsură de ultimă instanță (în coordonare și cooperare strânsă la nivelul 

UE), care să fie utilizată în cazul unor amenințări; se preconizează o propunere referitoare la 

un instrument de urgență pentru piața unică, aspect anunțat în Comunicarea privind actualizarea 

noii Strategii industriale 2020, COM(2021)350, instrumentul fiind menit să ofere o soluție 

structurală pentru asigurarea liberei circulații a persoanelor, a bunurilor și a serviciilor în cazul 

unor crize viitoare, și care ar urma să consolideze sistemul „culoarelor verzi”; 

- consolidarea monitorizării și a punerii în aplicare – în cadrul Mecanismului de evaluare și 

monitorizare Schengen, ce urmează a fi revizuit, conform Propunerii de regulament al 

Consiliului privind instituirea și funcționarea unui mecanism de evaluare și monitorizare în 

vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 

                                                           
15 Regulamentul privind gestionarea azilului și a migrației, COM(2020)610, 2020/0279(COD), prezentat la 23 

septembrie 2020, înlocuiește propunerea din 2016 de modificare a Regulamentului Dublin, COM(2016)270, 

2016/0133(COD), retrasă apoi de Comisia Europeană, în cursul lunii aprilie 2021; noua propunere are în vedere 

stabilirea unui cadru comun, mai amplu, de gestionare a azilului și a migrației și a unui mecanism de solidaritate 

între statele membre. 

16 Instituit în 2020; până în prezent au fost organizate două astfel de evenimente (30 noiembrie 2020 și 17 mai 

2021). 

17 Prezentarea acestei inițiative este anunțată pentru 17 noiembrie 2021. 

18 Comunicarea face referire la deschiderea rapidă a unor „coridoare verzi” pentru tranzitul mărfurilor esențiale și 

la orientări și recomandări adoptate de Comisia Europeană și, respectiv de Consiliul UE. 

19 Care, precum notează comunicarea de față, nu a primit suficient sprijin pentru continuarea cu succes a 

negocierilor de către colegiuitori.  

A se vedea și Rezultatul primei lecturi a Parlamentului European, 3-4 aprilie 2019 (doc. nr. 8051/19). 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_206_RO_ACT.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_609_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_612_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_571_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_350_RO_ACT.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_610_RO_ACTE2_f.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0279(COD)
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2016/COM_2016_270_RO_ACTE_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A52021XC0423%2801%29
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8051-2019-INIT/ro/pdf
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1053/2013, COM(2021)278, 2021/0140(CNS) – inițiativă prezentată simultan cu strategia de 

față; propunerea prevede sinergii sporite cu instrumente complementare (de control al calității 

și de monitorizare la nivelul UE și la nivel național), în special cu procesul de evaluare a 

vulnerabilității derulat de Frontex – Platforma multidisciplinară europeană împotriva 

amenințărilor infracționale (EMPACT) sau supravegherea efectuată de Comisie, cu sprijinul 

eu-LISA, în ceea ce privește implementarea sistemelor informatice relevante; 

- finalizarea spațiului Schengen – prin aderarea Bulgariei, României și Croației, în contextul 

în care, încă din 2010-2011, procesul de evaluare Schengen ce viza Bulgaria și România 

avusese rezultate pozitive; decizia aparține Consiliului UE, iar comunicarea de față remarcă 

faptul că statele membre în cauză pun în aplicare în mod eficient cea mai mare parte a acquis-

ului Schengen, fără însă a beneficia de toate avantajele care decurg din apartenența la spațiul 

menționat. Procesul de evaluare Schengen în privința Ciprului se afla în curs de desfășurare, 

iar ulterior, Consiliul UE era chemat să adopte decizia care să acorde menționatului stat 

membru acces parțial la Sistemul de informații Schengen, ca prim pas al aderării la spațiul 

Schengen.20 

 

3. POZIȚII ȘI LUCRĂRI ALE INSTITUȚIILOR UNIUNII EUROPENE  

 

3.1. Parlamentul European 

► 19 iunie 2020 – Rezoluția referitoare la situația din spațiul Schengen în urma epidemiei de 

COVID-19 – a reamintit importanța spațiul menționat pentru integrarea europeană, a exprimat 

îngrijorări cu privire la situația de la acel moment în ceea ce privește controalele la frontierele 

interne și la impactul lor negativ, a susținut că statele membre furnizaseră puține justificări 

pentru introducerea controlului la frontiere ca mijloc adecvat de limitare a răspândirii COVID-

19 și faptul că atari controale trebuiau să constituie o situație de excepție, o măsură de ultimă 

instanță, nediscriminatorie, ce reclama coordonarea între statele membre; susținea revenirea 

rapidă la un spațiu Schengen pe deplin funcțional, revenire coordonată de Comisia Europeană, 

și evoca necesitatea unor planuri de urgență în eventualitatea unui al doilea vârf potențial, 

pentru a evita permanentizarea pe termen mediu a controalelor temporare la frontiere; a 

denunțat neinformarea Parlamentului European de statele membre în legătură cu introducerea 

controalelor la frontiere; a reafirmat susținerea pentru aderarea Bulgariei, României și Croației 

la spațiul Schengen; a susținut necesitatea unei reflecții pe termen mediu privind ameliorarea 

funcționării acestui spațiu și sporirea informării Parlamentului European de Comisia 

Europeană. 

► 8 iulie 2021 – Rezoluția referitoare la Raportul anual privind funcționarea spațiului 

Schengen (2019/2196(INI)) 

- în privința funcționării spațiului Schengen, au fost criticate măsuri întreprinse în contextul 

pandemiei de COVID-19 și în sensul prelungirii unor controale la frontierele interne începând 

cu 2015, controale introduse deseori în mod necoordonat și cu impact negativ asupra liberei 

circulații în UE; s-a solicitat Comisiei Europene să exercite un control adecvat asupra aplicării 

acquis-ului Schengen, iar statelor membre să ia măsuri la frontiere în mod legal și 

nediscriminatoriu; a fost menționată absența progreselor în revizuirea Codului frontierelor 

Schengen și a fost salutat anunțul Comisiei în privința unor noi propuneri privind guvernanța 

Schengen; a fost reafirmată susținerea aderării depline a Bulgariei, României și Croației la 

acest spațiu; a fost salutată intenția de digitalizare a procedurii de acordare a vizelor până în 

                                                           
20 De menționat că, anterior, Parlamentul European solicitase aderarea Bulgariei și României la spațiul Schengen 

într-o rezoluție din 8 iunie 2011. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_278_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://www.eulisa.europa.eu/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0175_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0350_RO.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2019/2196(INI)
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2011-0443_RO.html
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2025; a fost exprimat apelul către statele membre de a îmbunătăți schimbul de informații și de 

a dezvolta cooperarea polițienească transfrontalieră, de exemplu prin utilizarea mai frecventă 

a echipelor comune de anchetă; s-a luat act cu îngrijorare de faptul că rapoartele de evaluare 

Schengen și analiza vulnerabilităților indicau deficiențe și vulnerabilități în ceea ce privește 

protecția și managementul frontierelor externe; a fost exprimată profunda îngrijorare în 

legătură cu acuzațiile de implicare a Frontex în returnări și la posibile încălcări ale drepturilor 

fundamentale, în contextul activității agenției, și a fost exprimat sprijinul total pentru Grupul 

de lucru pentru controlul Frontex (constituit în cadrul Comisiei pentru libertăți civile, justiție 

și afaceri interne); s-a cerut Frontex să îmbunătățească substanțial informațiile disponibile cu 

privire la activitățile sale operaționale pe mare; s-a constatat lipsa unor mecanisme adecvate de 

monitorizare a respectării drepturilor fundamentale și a statului de drept în managementul 

frontierelor externe și s-a cerut acordarea unui rol mai mare Agenției pentru Drepturi 

Fundamentale a Uniunii Europene (FRA);  

- referitor la mecanismul de evaluare și monitorizare Schengen (SEMM21), au fost remarcate 

îmbunătățiri semnificative ale guvernanței spațiului Schengen și a fost salutată intenția 

Comisiei de revizuire a mecanismului, context în care s-a cerut consolidarea rolului Comisiei 

în analizarea consecventă a situației drepturilor fundamentale, recunoașterea rolului de control 

al Parlamentului (sens în care ar urma să înființeze, în cadrul administrației sale, o unitate 

specială de sprijin pentru guvernanța Schengen) și creșterea transparenței procesului; au fost 

criticate deficiențe ale procesului de evaluare și adoptare a recomandărilor și s-a arătat că 

viitorul mecanism ar trebui să evalueze și activitățile operaționale ale Frontex; s-a cerut 

includerea în mecanism a unei definiții a conceptului de „deficiență gravă” și o procedură 

accelerată de urmat în cazul detectării unor atari deficiențe; s-a militat pentru transparența 

activităților derulate de instituțiile UE în materie; 

- s-a luat act de progresele în privința utilizării sistemelor informatice la scară largă în domeniul 

justiției și afacerilor interne și s-a subliniat necesitatea unui cadru juridic stabil; a fost reamintit 

rolul esențial al eu-LISA; a fost salutat acordul politic asupra reformării Sistemului de 

informații privind vizele (VIS), a fost evidențiată intensificarea substanțială a activității 

birourilor pentru solicitarea de informații suplimentare la intrarea pe teritoriul național 

(SIRENE); au fost exprimate critici vizând Comisia Europeană și Consiliul UE în sensul 

neglijării grave a obligațiilor după detectarea unor deficiențe grave în utilizarea de către 

Regatul Unit a Sistemului de informații Schengen, identificate în evaluarea din 2017;  

- cu referire la viitorul spațiului Schengen, au fost exprimate îngrijorări în contextul erodării 

încrederii reciproce între statele membre, ca efect al diverselor crize din ultimii ani și al 

acțiunilor în mare parte necoordonate și uneori unilaterale ale statelor, ce pun în pericol spațiul 

Schengen; s-a arătat că, motivat de contextul actual, Codul frontierelor Schengen, îndeosebi 

referitor la normele privind controalele la frontierele interne, nu mai este adecvat, impunându-

se o reformă urgentă substanțială, cu norme mai clare privind urgențele de sănătate publică, cu 

garanții și măsuri de supraveghere suplimentare în contextul introducerii controalelor la 

frontiere interne, cu instituirea unui mecanism de consultare structurat și transparent în caz de 

criză. 

 

3.2. Consiliul Uniunii Europene 

►16 aprilie 2021 – Concluziile privind funcționarea mecanismului de evaluare și monitorizare 

Schengen [Regulamentul (UE) nr. 1053/2013 al Consiliului] au evidențiat caracterul central al 

evaluării inter pares în cadrul SEMM și rolul esențial al Consiliului UE (și al organismelor 

sale competente) și al statelor membre în adoptarea și punerea în aplicare a recomandărilor; s-

                                                           
21 Acronim pentru „Schengen evaluation and monitoring mechanism” (en.). 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7939-2021-INIT/ro/pdf
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a accentuat importanța remedierii rapide a deficiențelor identificate în procesul de evaluare, 

acordând o atenție deosebită respectării drepturilor fundamentale în aplicarea acquis-ului 

Schengen, inclusiv prin discuții periodice la nivelul politic adecvat; Comisia a fost invitată să 

prezinte inițiative în propunerea sa anunțată de revizuire a SEMM22 pentru eficientizarea și 

clarificarea procesului de evaluare, printre altele în ceea ce privește termenele, armonizarea și 

prioritizarea recomandărilor pe baza impactului acelora asupra spațiului Schengen în 

ansamblu, închiderea ciclului de evaluare, îmbunătățirea eficienței globale, reducerea sarcinii 

administrative și consolidarea sprijinului acordat statelor membre în punerea în aplicare a 

recomandărilor (și prin sprijin financiar adecvat în limitele cadrului financiar), inclusiv prin 

sprijin din partea agențiilor UE direct implicate în aplicarea acquis-ului Schengen, în special 

Frontex, în limitele mandatelor fiecăreia; propunerea ce urma a fi prezentată de Comisie trebuia 

să asigure pentru SEMM menținerea caracterului flexibil, adaptabil la circumstanțele aflate în 

schimbare și la evoluțiile acquis-ului Schengen (precum punerea în aplicare a noii arhitecturi 

informatice și a noului cadru de interoperabilitate în domeniu, precum și intensificarea 

activităților operaționale ale Frontex și ale altor agenții relevante ale UE în aplicarea acquis-

ului); a fost susținut caracterul complementar între SEMM și evaluarea vulnerabilității 

efectuată de Frontex, care formează împreună sistemul de control al calității în ceea ce privește 

gestionarea europeană integrată a frontierelor. 

 

3.3. Comisia Europeană 

►25 noiembrie 2020 – Raportul privind funcționarea mecanismului de evaluare și 

monitorizare Schengen în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1053/2013 – Primul program 

multianual de evaluare (2015-2019), COM(2020)779, expune, alături de progrese înregistrate 

referitor la SEMM, și deficiențe recurente și domenii în care sunt necesare îmbunătățiri: 

transpunerea, punerea în aplicare și aplicarea incomplete sau neconforme ale acquisului 

Schengen relevant; numărul insuficient de angajați și calificarea și/sau formarea 

necorespunzătoare; practici naționale divergente și inconsecvente din cauza punerii în aplicare 

incoerente a respectivului acquis; structuri administrative fragmentate, cu o coordonare și o 

integrare insuficiente ale diferitelor autorități; și bariere de ordin practic, tehnologic și de 

reglementare în calea cooperării în spațiul Schengen. Raportul prezintă și potențiale măsuri 

operaționale pentru îmbunătățirea SEMM: simplificarea fluxurilor de lucru interne și stabilirea 

unor criterii de referință pentru reducerea duratei; elaborarea de noi programe de formare în 

domeniul politicii vizelor și consolidarea celor existente pentru promovarea și sporirea 

participării; actualizarea listelor de verificare pentru a pune accent pe principalele elemente 

care pot afecta spațiul Schengen în ansamblul său; utilizarea mai strategică a evaluărilor 

neanunțate și a evaluărilor tematice; îmbunătățirea sinergiilor și a cooperării cu agențiile UE și 

cu mecanismele naționale de control al calității; continuarea simplificării rapoartelor și a 

reorientării recomandărilor; elaborarea și actualizarea cataloagelor cu cele mai bune practici; 

și adoptarea raportului anual pentru a facilita discuțiile politice. 

 

3.4. Curtea de Conturi Europeană 

►11 noiembrie 2019 – Raportul special privind sistemele de informații ale UE pentru 

controlul la frontiere („Sistemele de informații ale UE care sprijină controlul la frontiere 

constituie un instrument puternic, dar este necesar să se pună un accent mai mare pe caracterul 

complet și actual al datelor”) notează existența unor deficiențe privind funcționarea 

                                                           
22 i.e. Propunerea de regulament al Consiliului privind instituirea și funcționarea unui mecanism de evaluare și 

monitorizare în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 

1053/2013, COM(2021)278, 2021/0140(CNS). 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_779_RO_ACTE_f.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_20/SR_Border_control_RO.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_278_RO_ACT_part1_v2.pdf
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respectivelor sisteme (SIS II, VIS, Eurodac, Eurosur, PNR), unele date nefiind incluse în 

acelea, iar alte date nefiind complete sau nefiind introduse în timp util, dar și întârzieri în 

punerea în practică a soluțiilor informatice pentru Eurosur și PNR, atât la nivelul UE, cât și la 

nivel național, împrejurări ce reduc eficiența controalelor la frontiere. Deși mecanismul de 

evaluare Schengen juca un rol important în securizarea frontierelor externe ale UE și procesele 

sale erau, în general, riguroase și metodice și abordau aspecte-cheie ale sistemelor, raportul 

remarca durata îndelungată a remedierii deficiențelor identificate, situație generată de absența 

unor termene obligatorii pentru adoptarea rapoartelor de evaluare și pentru punerea în aplicare 

a acțiunilor corective. Referitor la chestiunea calității datelor introduse în sisteme, raportul 

remarca absența unor competențe coercitive, pentru eu-LISA și pentru Comisia Europeană, 

care să dispună corectarea, de statele membre, a eventualelor probleme în timp util, dar și faptul 

că, în general (cu excepția Eurodac), nu existau termene obligatorii pentru introducerea datelor 

în sistem. Curtea de Conturi Europeană a adresat Comisiei recomandări vizând utilizarea 

mediilor de formare pentru SIS II și VIS; accelerarea corectării deficiențelor depistate în timpul 

evaluărilor Schengen; analizarea discrepanțelor din verificarea vizelor; îmbunătățirea 

procedurilor de control al calității datelor; reducerea întârzierilor la introducerea datelor. 

►7 iunie 2021 – Raportul special „Sprijinul acordat de Frontex pentru gestionarea frontierelor 

externe nu a fost suficient de eficace până în prezent”. Obiectul auditului, cel dintâi referitor la 

Frontex, a vizat eficacitatea desfășurării de agenția UE a patru dintre cele șase activități de 

bază, definite în regulamentul din 2016, cu scopul de a contribui la punerea în aplicare a 

gestionării europene integrate a frontierelor, ajutând astfel statele membre să prevină, să 

detecteze și să combată imigrația ilegală și criminalitatea transfrontalieră, în contextul 

extinderii mandatului său, în 2019. Concluzia generală a fost aceea că sprijinul acordat de 

Frontex statelor membre/țărilor asociate spațiului Schengen în combaterea imigrației ilegale și 

a criminalității transfrontaliere, la frontierele externe ale UE, nu era suficient de eficace, dar și 

că schimbul de informații pentru sprijinirea luptei împotriva imigrației ilegale nu funcționase 

suficient de bine. Pe de altă parte, nu exista un cadru adecvat pentru schimbul de informații 

privind criminalitatea transfrontalieră. Recomandările adresate Frontex și Comisiei Europene 

au privit ameliorarea cadrului pentru schimbul de informații și tabloul situațional european, 

actualizarea și executarea modelului comun integrat de analiză a riscurilor și asigurarea 

accesului la alte surse de informații; dezvoltarea potențialului evaluărilor vulnerabilității; 

îmbunătățirea răspunsului operativ al Frontex; abordarea dificultăților generate de noul mandat 

al Frontex. 

 

4. INFORMAȚII DESPRE POZIȚIA AUTORITĂȚILOR ROMÂNE 

►Anterior, Camera Deputaților a examinat comunicări prezentate de Comisia Europeană în 

materia spațiului Schengen: 

- Propunere modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind 

instituirea unui mecanism de evaluare și monitorizare în vederea verificării aplicării acquis-

ului Schengen, COM(2011)559; 

- Guvernanța Schengen - a răspunde circumstanțelor excepționale, COM(2011)561; 

- Înapoi la Schengen - o foaie de parcurs, COM(2016)120; 

- Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a sistemului 

de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire și a datelor referitoare 

la refuzul intrării în ceea ce îi privește pe resortisanții țărilor terțe care trec frontierele externe 

ale statelor membre ale Uniunii Europene [...], COM(2016)194; 

- Sisteme de informații mai puternice și mai inteligente în materie de frontiere și securitate, 

COM(2016)205; 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_08/SR_Frontex_RO.pdf
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=68
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=67
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=448
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=463
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=464


10 / 10 

- Comunicarea privind menținerea și consolidarea spațiului Schengen, COM(2017)570. 

►Problematica aderării României la spațiul Schengen a făcut frecvent obiectul unor întrebări 

și interpelări adresate guvernului de membri ai Camerei Deputaților; enumerăm doar pe cele 

adresate în cursul acestui an: 

- 11B, Transportatorii români au nevoie de facilitățile spațiului Schengen. Primirea în spațiul 

Schengen nu mai poate întârzia, 16 februarie 2021; 

- 771A, Măsuri pentru încheierea Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) în vederea 

aderării României la Spațiul Schengen, 23 martie 2021; 

- 986A, Stadiul pregătirii terminalelor aeroportuare din România pentru aderarea la Spațiul 

Schengen, 6 aprilie 2021; 

- 206B, Stadiul aderării României la spațiul Schengen, 20 aprilie 2021; 

- 1343A, Ridicarea MCV și aderarea României la Spațiul Schengen : o „poveste” fără de sfârșit, 

5 mai 2021;  

- 256B, Care este data la care România va fi primită în spațiul Schengen?, 11 mai 2021; 

- 1730A, Aderarea României la Spațiul Schengen, 8 iunie 2021; 

- 1817A, Evoluția negocierilor privind aderarea României la spațiul Schengen, 15 iunie 2021. 

 

Alte resurse utile în internet 

- Schengen România (pagină a Ministerului Afacerilor Interne) 

- Rapport d´information […] sur la réforme de l’espace Schengen et la crise des réfugiés, 

raport al Senatului francez, martie 2016 

- Rapport […] sur les frontières européennes, le contrôle des flux des personnes et des 

marchandises en Europe et l’avenir de l’espace Schengen, raport al Senatului francez, martie 

2017 

- In the Name of COVID-19: An Assessment of the Schengen Internal Border Controls and 

Travel Restrictions in the EU, studiu elaborat pentru Parlamentul European, septembrie 2020 

- The state of play of Schengen governance. An assessment of the Schengen evaluation and 

monitoring mechanism in its first multiannual programme, studiu elaborat pentru Parlamentul 

European, noiembrie 2020 

- Revision of the Schengen Evaluation and Monitoring Mechanism Regulation (EU) No 

1053/2013, notă elaborată în cadrul Parlamentului European, mai 2021 

 

Constantin Mihai Banu 

22 septembrie 2021 

 

http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=539
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=61569&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62079&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62295&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62601&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62809&idl=1
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