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Direcţia pentru Uniunea Europeană 

 

FIŞĂ DE INFORMARE 

Menţinerea şi consolidarea spaţiului Schengen 

 

DATE DESPRE PROPUNERE                                                                                              JAI 8                                

1. Data adoptării de către Comisia Europeană: 27.09.2017; responsabil: Dimitris AVRAMOPOULOS 

(DG Migraţie şi Afaceri Interne) 

2. Denumire document: Comunicare a Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind 

menţinerea şi consolidarea spaţiului Schengen  

3. Date de identificare: COM(2017)570 

4. Tipul documentului: nelegislativ 

5. Stadiul actual/Evoluţii viitoare: 

- Parlamentul European: comisia competentă – Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne 

(LIBE); etapă pregătitoare (cf. „OEIL”) 

- Consiliul UE: JAI; structură competentă – Grupul de lucru pentru chestiuni Schengen [Working Party 

for Schengen Matters] 

6. Alte informaţii: comunicarea însoţeşte:  

i) Recomandarea 2017/1804 a Comisiei din 3 octombrie 2017 privind punerea în aplicare a dispoziţiilor 

Codului frontierelor Schengen referitoare la reintroducerea temporară a controalelor la frontierele 

interne în spaţiul Schengen – C(2017)6560; 

ii) Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a 

Regulamentului (UE) 2016/399 în ceea ce priveşte normele aplicabile reintroducerii temporare a 

controalelor la frontierele interne – COM(2017)571, 2017/0245(COD)  

 

1. Context 

● Comunicarea urmează foii de parcurs „Înapoi la Schengen” [COM(2016)120]
1
 şi are în vedere viitoare 

etape pentru consolidarea spaţiului Schengen, printre care o recomandare pentru o mai bună aplicare a 

normelor în vigoare [C(2017)6560] şi o propunere de regulament de actualizare a Codului frontierelor 

Schengen [COM(2017)571]. 

● Justificarea prezentării comunicării rezidă în evidenţierea unor deficienţe în sistemul Schengen, induse, 

pe de o parte, de presiunea exercitată de afluxul masiv de migraţie neregulamentară (ilegală), alături de 

numărul mare al deplasărilor secundare necontrolate pe teritoriul Uniunii (în principal dinspre Grecia 

spre alte state membre ale UE), iar pe de altă parte, de multiplicarea atacurilor teroriste în diferite state 

membre, ceea ce ar impune acţiuni suplimentare. 

 

2. Descrierea comunicării 

● Luând în considerare acele două evoluţii (migraţia ilegală şi terorismul), comunicarea expune măsuri 

ce au fost întreprinse în privinţa frontierelor externe ale UE şi, respectiv, a spaţiului Schengen: 

                                                 
1
 Ce a făcut obiectul examinării Camerei Deputaţilor – cf. fişa procesului de examinare. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_570_RO_ACTE_f.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2017)0570&l=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32017H1804
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/RO/C-2017-6560-F1-RO-MAIN-PART-1.PDF
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_571_RO_ACTE_f.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0245(COD)&l=EN
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2016/COM_2016_120_RO_ACTE_f.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/RO/C-2017-6560-F1-RO-MAIN-PART-1.PDF
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_571_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=448
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i) în categoria măsurilor privind frontierele externe ale UE intră: 

- instrumentele precizate în noul Regulament (UE) 2016/1624 din 14 septembrie 2016 privind 

Poliţia de frontieră şi garda de coastă la nivel european; 

- „hotspot”-urile înfiinţate în Grecia şi Italia în scopul identificării, înregistrării şi amprentării 

rapide a migranţilor sosiţi aflaţi în situaţie neregulamentară; 

- consolidarea verificărilor prin consultarea bazelor de date relevante la frontierele externe, 

înfăptuită potrivit Regulamentului (UE) 2017/458 din 15 martie 2017;  

- Sistemul de informaţii Schengen (SIS); Comisia ar urma să prezinte „cât mai curând posibil” o 

propunere de îmbunătăţire suplimentară a interoperabilităţii dintre sistemul de intrare/ieşire, 

sistemul european de informaţii şi de autorizare privind călătoriile (ETIAS), Eurodac, Sistemul de 

informaţii privind vizele, Sistemul european de informaţii cu privire la cazierele judiciare şi cu 

datele de care dispune Europol; 

ii) măsurile întreprinse în privinţa spaţiului Schengen includ: 

- Recomandarea (UE) 2017/820 a Comisiei din 12 mai 2017 privind efectuarea de verificări 

proporţionale de către poliţie şi cooperarea poliţienească în spaţiul Schengen, C(2017)3349; 

- încurajarea cooperării poliţieneşti, inclusiv prin schimbul de informaţii între state; 

- utilizarea noului mecanism de evaluare Schengen, stabilit prin Regulamentul (UE) nr. 1053/2013; 

● Comunicarea arată că, în prezent, Codul frontierelor Schengen (i.e. Regulamentul 2016/399) interzice 

prelungirea reintroducerii controalelor la frontierele interne peste două luni (art. 28 – în cazul unor 

evenimente care necesită acţiune imediată) şi, respectiv, şase luni (art. 25 – în cazul unor evenimente 

previzibile). 

Propunerea de regulament de modificare a dispoziţiilor Codului frontierelor Schengen 

(COM(2017)571), ce însoţeşte comunicarea de faţă, are ca obiectiv posibilitatea de a răspunde 

(în viitor) la o serie de ameninţări persistente – la adresa ordinii publice sau a securităţii interne 

(precum atacurile teroriste sau numărul mare al deplasărilor secundare necontrolate pe teritoriul 

Uniunii), prin extinderea termenelor stabilite în prezent în Codul frontierelor Schengen. 

Propunerea are în vedere: 

- modificarea termenelor generale (art. 25) – de la şase luni la un an – pentru reintroducerea 

temporară a controlului la frontierele interne în cazul unor evenimente previzibile, iar Comisia 

urmează a supraveghea lungimea efectivă a acelor controale şi va putea emite un aviz în acest 

sens; avizul va fi obligatoriu în cazul unor preocupări legate de necesitatea sau proporţionalitatea 

controalelor reintroduse la frontieră sau în privinţa unor controale la frontierele interne pentru o 

perioadă mai mare de şase luni (art. 27 alin. (4));  

- o evaluare detaliată a riscurilor (alături de un raport detaliat privind coordonarea care a avut loc cu 

statele membre în cauză) pentru orice reintroducere sau prelungire a controalelor la frontieră; 

- posibilitatea statelor membre de a prelungi în mod excepţional (cu avizul Comisiei, urmat de o 

recomandare a Consiliului) controalele la frontieră în cazul persistenţei mai mult de un an a 

aceloraşi ameninţări, dar numai în cazul în care ameninţarea gravă la adresa ordinii publice sau a 

securităţii interne este suficient de specifică şi corespunde unor măsuri naţionale excepţionale 

comparabile, cum ar fi starea de urgenţă; orice altă prelungire ulterioară pe această bază ar urma 

să fie limitată la doi ani (art. 27a); 

- consolidarea principiului potrivit căruia reintroducerea controalelor la frontierele interne trebuie 

să fie o măsură la care se recurge în ultimă instanţă, prin instituirea în contul statului în cauză a 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1624
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0458
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32017H0820
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32013R1053
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0399
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_571_RO_ACTE_f.pdf
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unei cerinţe de prezentare a unei evaluări a riscurilor care să demonstreze că reintroducerea sau 

prelungirea preconizată a controlului la frontieră reprezintă o măsură de ultimă instanţă. 

● Până la adoptarea respectivelor modificări la Codul frontierelor Schengen (COM(2017)571), Comisia 

are în vedere aplicarea Recomandării 2017/1804 pe care a adoptat-o la 3 octombrie 2017. 

Preambulul Recomandării 2017/1804 susţine importanţa punerii în aplicare pe deplin a actualului Cod al 

frontierelor Schengen de acele state ce intenţionează să reintroducă temporar controale la frontierele 

interne, în sensul obligaţiei de a lua în considerare mai întâi adoptarea unor măsuri alternative la 

controalele la frontieră (de pildă, prin intensificarea verificărilor efectuate de poliţie) şi de a coopera cu 

statele membre vecine. 

 

3. Trei direcţii principale viitoare expuse în comunicare 

- aprobarea de Consiliu a abordării definite în Recomandarea 2017/1804 a Comisiei din 3 

octombrie 2017 privind punerea în aplicare a dispoziţiilor Codului frontierelor Schengen 

referitoare la reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne în spaţiul Schengen; 

- adoptarea rapidă de Parlamentul European şi de Consiliul UE a propunerii de regulament de 

actualizare a dispoziţiilor Codul frontierelor Schengen – COM(2017)571; 

- adoptarea de Consiliu a deciziei de aderare a Bulgariei şi României la spaţiul Schengen – care va 

permite aplicarea deplină a acquis-ului Schengen în cele două ţări şi eliminarea controalelor 

aplicate persoanelor la frontierele interne terestre, maritime şi aeriene; este preconizată şi aderarea 

Croaţiei la acest spaţiu, de îndată ce va îndeplini toate criteriile. 

 

4. Poziţii şi lucrări ale instituţiilor Uniunii Europene şi ale statelor membre 

● Consiliul European 

Astfel precum s-a convenit la 16 septembrie 2016 la reuniunea de la Bratislava a celor 27 de state 

membre, prin foaia de parcurs, aspectele privitoare la migraţie şi la frontierele externe ale UE urmau a 

fi supuse evaluării periodice a Consiliului European – se urmărea evitarea în viitor a unor fluxuri 

necontrolate ale migraţiei şi reducerea în continuare a numărului migranţilor în situaţie neregulamentară, 

respectiv asigurarea controlului deplin al frontierelor noastre externe şi revenirea la Schengen. 

În luna octombrie 2017 a fost prezentat un raport la un an de la adoptarea foii de parcurs, raport ce 

nota, pe de o parte, reducerea spectaculoasă a numărului migranţilor în situaţie neregulamentară (până la 

sfârşitul anului 2016, numărul sosirilor era cu 72 % mai redus decât în 2015, iar în 2017, numărul acelor 

sosiri s-a redus în continuare); pe de altă parte, faptul că Poliţia de frontieră şi garda de coastă la nivel 

european a început să funcţioneze deplin, că sistemul de intrare/ieşire urmează a fi pus în practică, că 

sistemul ETIAS era în curs de negociere şi că erau în vigoare verificările sistematice la frontiere pentru 

toate persoanele (inclusiv pentru cetăţenii UE). Se mai nota însă faptul că erau necesare acţiuni 

suplimentare pentru revenirea deplină la Schengen. 

● Documentul neoficial
2
 din 5 septembrie 2015 – propunere de amendare punctuală a art. 25 din 

Codul frontierelor Schengen 

La 5 septembrie 2017, cinci state (Austria, Danemarca, Franţa, Germania şi Norvegia) – toate fiind state 

ce au introdus şi prelungit în mod repetat controalele la frontierele interne în anii din urmă, începând cu 

                                                 
2
 i.e. „non-paper”. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_571_RO_ACTE_f.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32017H1804
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32017H1804
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32017H1804
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_571_RO_ACTE_f.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/21241/160916-bratislava-declaration-and-roadmap-ro.pdf
http://www.statewatch.org/news/2017/oct/eu-council-19-10-17-bratislava-roadmap-implementation-report.pdf
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2015 – au prezentat un document neoficial
3
 susţinând extinderea termenelor vizate în Codul frontierelor 

Schengen (art. 25 alin. (4)). Amendarea preconizată a celei din urmă dispoziţii ar urma să conducă la un 

termen complet de 4 ani (2 + 2 ani). Se mai are în vedere comunicarea, la fiecare şase luni, a unei analize 

a riscurilor de statul în cauză. 

 

5. Aspecte privind România 

● În privinţa României, are importanţă deosebită poziţia Comisiei Europene de susţinere a aderării 

imediate a ţării noastre la spaţiul Schengen. 

Respectiva poziţie reia poziţia exprimată de preşedintele Comisiei (J.-C. Juncker) în discursul din 13 

septembrie a.c. privind starea Uniunii 2017
4
. 

● La 12 octombrie 2017 a intrat în vigoare Decizia (UE) 2017/1908 a Consiliului din aceeaşi zi privind 

punerea în aplicare – în Bulgaria şi în România – a anumitor dispoziţii ale acquis-ului Schengen 

referitoare la Sistemul de informaţii privind vizele (VIS)
5
. Potrivit acelei decizii, autorităţile 

competente din cele două ţări vor putea consulta sistemul VIS în scopul examinării cererilor de vize de 

scurtă şedere ce urmează să fie eliberate şi în scopul luării hotărârii cu privire la cererile respective, 

inclusiv a hotărârilor de anulare, retragere, prelungire sau reducere a duratei de valabilitate a unei atari 

vize.  

 

6. Alte legături utile 

- Internal border controls in the Schengen area: is Schengen crisis-proof? (iunie 2016; studiu elaborat de 

Elspeth Guild şi alţii pentru comisia LIBE) – 

 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571356/IPOL_STU(2016)571356_EN.pdf 

- Rapport fait au nom de la commission d’enquête relative aux moyens mis en œuvre par l’État pour 

lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015 (iulie 2016; Adunarea Naţională franceză) – 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-enq/r3922-t1.asp 

- Circuler en sécurité en Europe: renforcer Schengen (martie 2017, Senatul francez) – 

https://www.senat.fr/notice-rapport/2016/r16-484-notice.html  

- Revision of the Schengen Information System for law enforcement (martie 2017, Parlamentul European - 

Briefing EU Legislation in Progress) – 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599341/EPRS_BRI(2017)599341_EN.pdf  

 

 

Constantin Mihai BANU 

10 noiembrie 2017 

 

                                                 
3
 Proposal for a targeted amendment to Article 25 of the Schengen Borders Code concerning the re-establishment of internal 

border controls – pe site-ul organizaţiei „Statewatch”; cf. şi „Leak: ‘Temporary’ internal Schengen border checks could last 

four years”, Euractiv, 15 septembrie a.c. 
4
 Cf. „Dacă dorim să ne protejăm frontierele externe şi să le întărim, aşa cum se cuvine, şi mai mult, atunci trebuie să 

deschidem imediat spaţiul Schengen de liberă circulaţie Bulgariei şi României”. 
5
 Lista acquis-ului vizat se regăseşte în anexa deciziei. 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_ro.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32017D1908
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571356/IPOL_STU(2016)571356_EN.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-enq/r3922-t1.asp
https://www.senat.fr/notice-rapport/2016/r16-484-notice.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599341/EPRS_BRI(2017)599341_EN.pdf
http://www.statewatch.org/news/2017/oct/eu-schengen-internal-border-controls-proposal-at-dk-fr-de-no.pdf
https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/leak-temporary-internal-schengen-border-checks-could-last-four-years/

