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Stimate Domnule Preşedinte,

Comisia ar dori să mulţumească Camerei Deputaţilor pentru opinia sa referitoare la 
comunicarea privind menţinerea şi consolidarea spaţiului Schengen 
{COM(20I7) 570final}.

Această comunicare trece în revistă o serie de măsuri ambiţioase menite să păstreze 
spaţiul Schengen şi să consolideze frontierele externe ale Uniunii Europene, în special: 
noul Regulament privind Poliţia de frontieră şi garda de coastă1, propunerea de creare a 
unui sistem de intrare-ieşire2, noile verificări sistematice în bazele de date relevante cu 
privire la toate persoanele care trec frontierele externe3 şi propunerea de revizuire a 
normelor privind reintroducerea temporară a controlului la frontierele interne din 
Codul Frontierelor Schengen {COM(2017) 571 final}.

Comisia împărtăşeşte punctele de vedere ale Camerei Deputaţilor privind aderarea 
României şi Bulgariei la spaţiul Schengen, astfel cum se precizează în comunicare şi cum 
s-a exprimat preşedintele Juncker în discursul său privind starea Uniunii, în 
septembrie 20174. într-adevăr, Comisia a pledat pentru aderarea deplină a României şi

1 Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Poliţia de
frontieră şi garda de coastă la nivel european şi de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 al 
Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 al
Parlamentului European şi al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului şi a
Deciziei 2005/267/CE a Consiliului.

2 Regulamentul (UE) 2017/2226 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 noiembrie 2017 de instituire a 
Sistemului de intrare/ieşire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare şi de ieşire şi a datelor referitoare la refuzul 
intrării ale resortisanţilor ţărilor terţe care trec frontierele externe ale statelor membre, de stabilire a condiţiilor de 
acces la EES în scopul aplicării legii şi de modificare a Convenţiei de punere în aplicare a Acordului Schengen şi a 
Regulamentelor (CE) nr. 767/2008 şi (UE) nr. 1077/2011.

3 Regulamentul (UE) 2017/458 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2017 de modificare a 
Regulamentului (UE) 2016/399 în ceea ce priveşte consolidarea verificărilor prin consultarea bazelor de date 
relevante la frontierele externe.

4 http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_ro.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_ro.htm


Bulgariei la spaţiul Schengen, în urma evaluărilor Schengen pozitive efectuate în 2009 şi
2010.

Comisia ia act de opinia Camerei Deputaţilor privind riscul ca unele state membre să 
abuzeze de măsura de reintroducere temporară a controlului la frontierele interne fără 
să acorde prioritate măsurilor alternative recomandate de către Comisie şi Consiliu. 
Comisia a monitorizat îndeaproape şi monitorizează în continuare controalele la 
frontierele interne, care au fost reintroduse temporar şi prelungite ulterior, începând cu 
2015, de către Austria, Danemarca, Germania, Norvegia, Suedia şi Franţa. Comisia 
menţine un contact strâns cu toate statele membre în cauză. Obiectivul Comisiei este de 
a menţine şi consolida spaţiul Schengen.

în vederea atingerii acestui obiectiv, în septembrie 2017, Comisia a propus, de 
asemenea, actualizarea normelor din Codul Frontierelor Schengen care reglementează 
reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne {COM(2017) 571 final}. 
Modificările propuse urmăresc atingerea unui echilibru între aşteptările legitime legate 
de securitatea internă ale statelor membre şi drepturile cetăţenilor Uniunii Europene şi 
ale celor din statele vecine membre potenţial afectaţi de o astfel de reintroducere sau 
prelungire a controalelor la frontierele interne. Propunerea include o serie de garanţii 
procedurale pentru a asigura că reintroducerea controalele la frontieră reprezintă doar 
o măsură de ultimă instanţă, luată în urma unei analize corespunzătoare a măsurilor 
alternative, şi că se ţine seama de opiniile altor state membre în acest proces.

Propunerile sunt în prezent discutate de Comisie şi colegiuitori, iar Comisia este în 
continuare încrezătoare că se va ajunge la un acord în viitorul apropiat.

Comisia speră că acest răspuns clarifică aspectele semnalate de Camera Deputaţilor şi 
aşteaptă cu interes continuarea dialogului politic în viitor.

Cu deosebită consideraţie,
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