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ANEXA 6 - Principalele elemente pentru elaborarea Strategiei europene de gestionare 

integrată a frontierelor 

Strategia europeană de gestionare integrată a frontierelor ar trebui să fie elaborată în așa fel 

încât să reflecte mai bine faptul că frontierele externe ale UE sunt frontiere comune, care 

necesită acțiuni colective și coordonate din partea autorităților naționale competente și a 

autorităților UE, precum și din partea Uniunii în ansamblul său. 

Obiectivul gestionării europene integrate a frontierelor este consolidarea protecției 

frontierelor externe comune, luându-se în considerare în mod corespunzător situația specifică 

a statelor membre și mai ales poziția geografică a acestora. Principiul solidarității și al 

distribuirii echitabile a răspunderii între statele membre, astfel cum este prevăzut în 

Tratatul de la Lisabona
1
, ar trebui să fie pe deplin integrat în elaborarea acestei strategii. 

Niciun stat membru nu ar trebui să fie lăsat să se descurce singur atunci când are nevoie de 

sprijin. În același timp, statele membre ar trebui să utilizeze pe deplin toate instrumentele și 

mijloacele disponibile la nivelul UE și la nivel național, într-un mod pe deplin integrat, astfel 

încât să se găsească soluții pentru eventualele fragmentări și lacune și să se garanteze 

existența unui ansamblu coerent de acțiuni, de la controlul frontierelor și până la returnare. 

Aceste elemente sunt esențiale pentru menținerea și consolidarea încrederii reciproce dintre 

toate țările Schengen. 

Principiile fundamentale care stau la baza gestionării europene integrate a frontierelor 

Esența unei gestionări integrate a frontierelor este o integrare la toate nivelurile, în toate 

formele de cooperare în materie de gestionare a frontierelor și în toate formele de schimb de 

informații.  

Gestionarea europeană integrată a frontierelor ar trebui, așadar, să fie pusă în aplicare prin 

intermediul unei cooperări între agenții, la nivel european și la nivel național, pentru a se 

garanta o abordare cuprinzătoare, transsectorială și eficientă din punctul de vedere al 

costurilor. Acest lucru implică schimbul de informații, analiza comună a riscurilor, 

desfășurarea de operațiuni comune și utilizarea în comun a capacităților și a resurselor 

naționale și europene. 

Pentru ca poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european să pună în aplicare în 

mod eficace gestionarea europeană integrată a frontierelor, este esențială instaurarea unei 

cooperări strânse între părțile sale constitutive, și anume Agenția Europeană pentru Poliția de 

Frontieră și Garda de Coastă și polițiștii de frontieră ai statelor membre. Această cooperare 

strânsă este în special necesară pentru a se garanta punerea în comun a resurselor, ceea ce 

permite obținerea unei bune capacități de reacție a UE și schimbul de informații pentru a 

garanta conștientizarea situației europene. Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel 

european trebuie să fie dotată cu toate capacitățile juridice, instituționale, administrative și 

operaționale și cu resursele necesare pentru a desfășura în mod eficace și eficient activitățile 

care se înscriu în mandatul său.  

Pentru a consolida capacitățile de reacție la nivel național și la nivelul UE, ar trebui să se 

dezvolte capacitățile poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european, cu sprijinul 

unor instrumente preventive, cum ar fi evaluările vulnerabilității realizate de Agenție pentru a 

identifica lacunele în materie de capacități.  

                                                            
1 Articolul 80. 
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Pentru a se asigura încrederea reciprocă, gestionarea europeană integrată a frontierelor ar 

trebui să garanteze respectarea deplină a drepturilor fundamentale, cu o atenție 

deosebită pentru grupurile vulnerabile și minori, în toate activitățile de gestionare a 

frontierelor și de returnare, inclusiv respectarea principiului nereturnării.  

Persoanele însărcinate cu supravegherea frontierelor europene și cu returnarea ar 

trebui să dea dovadă de un nivel înalt de profesionalism în îndeplinirea acestor sarcini și 

să adere la valori etice înalte. Ar trebui să se asigure capacități adecvate de formare la nivel 

european și la nivel național, inclusiv în domeniul respectării drepturilor fundamentale. 

Continuarea dezvoltării instrumentelor care permit gestionarea europeană integrată a 

frontierelor  

Gestionarea europeană integrată a frontierelor ar trebui să contribuie la punerea în aplicare 

uniformă și armonizată a normelor și standardelor în materie de control la frontiere în 

conformitate cu dispozițiile Codului frontierelor Schengen și cu standardele Uniunii privind 

gestionarea frontierelor. Controlul la frontiere ar trebui să fie fondat pe analiza riscurilor și să 

se desfășoare cu ajutorul unor echipamente de ultimă generație și al unor sisteme informatice 

moderne.  

Ar trebui menținută o cunoaștere cuprinzătoare și fiabilă a situației de la frontiere, 

pentru a se garanta buna capacitate de a lua măsurile adecvate la nivel european și 

național. Ar trebui elaborat și pus în comun în cadrul EUROSUR un tablou situațional 

cuprinzător, în timp aproape real, care să includă monitorizarea situației în materie de 

migrație în toate țările terțe relevante și a deplasărilor secundare în interiorul UE.  

Ar trebui efectuate analize de risc, pentru a sprijini planificarea strategică și operațională și 

procesul de luare a deciziilor. Datele relevante ar trebui colectate și comunicate în cadrul 

poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european, în special pentru a sprijini Agenția în 

furnizarea de informații centralizate dintr-o perspectivă europeană. 

Ar trebui asigurată o capacitate de reacție neîntreruptă (24/7) și adecvată la nivel național, 

pentru a răspunde în mod corespunzător tuturor incidentelor de la frontiere și schimbărilor 

neprevăzute de la frontierele externe, inclusiv fluxurilor de migrație la scară largă.  

Ar trebui stabilite planuri de urgență cuprinzătoare, testate și actualizate în permanență, 

inclusiv cu privire la utilizarea capacităților și instrumentelor europene și naționale. Aceste 

planuri ar trebui să fie evaluate de Agenție prin intermediul evaluărilor vulnerabilității (și 

anume, exercițiile de simulare).  

Eforturile comune ale Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și ale 

statelor membre ar trebui să garanteze existența capacităților de reacție rapidă ale UE, 

astfel încât să se poată consolida rapid, în funcție de necesități, controlul la frontiere la 

punctele de trecere a frontierei sau la secțiunile de frontieră afectate, prin intermediul 

mecanismelor relevante ale poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european (mai 

precis, prin intermediul rezervelor pentru reacție rapidă), ca răspuns la orice evoluție care 

pune în pericol buna funcționare a spațiului Schengen.  

Protecția și salvarea de vieți omenești la frontierele externe reprezintă o prioritate-cheie 

în cadrul gestionării europene integrate a frontierelor; capacitatea și disponibilitatea 

operațională de a desfășura operațiuni de căutare și de salvare ar trebui să facă parte 

integrantă din toate operațiunile de supraveghere a frontierelor maritime externe. 
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În paralel, returnările sunt parte integrantă a lanțului de gestionare a migrației și a funcționării 

gestionării europene integrate a frontierelor. Toți resortisanții țărilor terțe care fac obiectul 

unei decizii de returnare emise de un stat membru trebuie să fie returnați în mod eficace și 

rapid. În acest scop, este necesar să se asigure capacități corespunzătoare de returnare la nivel 

european și la nivel național.  

O mai bună integrare cu activitățile la frontierele interne 

Un control european al calității, efectuat prin intermediul evaluărilor Schengen și al 

evaluărilor vulnerabilității, este un instrument esențial pentru a garanta controlarea continuă 

atât a punerii eficace în aplicare a gestionării europene integrate a frontierelor, cât și a 

capacității de a fi în permanență pregătiți pentru a face față tuturor provocărilor. Rezultatele 

controlului calități ar trebui luate în considerare în momentul stabilirii priorităților în ceea ce 

privește utilizarea fondurilor UE la nivel național și la nivel european. 

Statele membre ar trebui să ia măsurile tehnice și operaționale adecvate în interiorul spațiului 

Schengen pentru a asigura combaterea eficace a deplasărilor secundare, a migrației 

neregulamentare și a criminalității transfrontaliere legate de frontierele externe. În 

conformitate cu Recomandarea Comisiei privind efectuarea de verificări proporționale de 

către poliție și cooperarea polițienească în spațiul Schengen, ar trebui consolidate capacitățile 

naționale pentru a fi posibilă intensificarea verificărilor de poliție pe teritoriul spațiului 

Schengen, inclusiv în zonele de frontieră. 

O mai bună integrare a politicilor relevante 

Gestionarea europeană integrată a frontierelor se referă atât la politica de migrație, cât și la 

politica de securitate ale Uniunii. 

Capacitatea de combatere a criminalității transfrontaliere și a terorismului la 

frontierele externe ar trebui să fie consolidată, astfel încât autoritățile competente să poată 

detecta și preveni criminalitatea transfrontalieră și să poată detecta luptătorii teroriști străini la 

frontierele externe. Cooperarea în această privință între poliția de frontieră și garda de coastă 

la nivel european, Europol, Eurojust și, atunci când este necesar, Interpol ar trebui să fie 

consolidată. 

Toate agențiile relevante ale UE (Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de 

Coastă, Biroul European de Sprijin pentru Azil, Europol și Agenția pentru Drepturi 

Fundamentale) ar trebui să fie în permanență pregătite să mobilizeze echipe de sprijin 

pentru gestionarea migrației, după exemplul hotspoturilor deja stabilite. Statele membre 

ar trebui să beneficieze de cadrul juridic necesar și de disponibilitatea operațională pentru a 

găzdui sau pentru a sprijini hotspoturi europene.  

O mai bună integrare cu activitățile relevante din țările terțe 

O cooperare strânsă în practică cu țările terțe este esențială pentru a preveni migrația 

neregulamentară și criminalitatea transfrontalieră, pentru a intensifica returnările efective și 

pentru a facilita călătoriile legitime. Ar trebui să se acorde prioritate țărilor candidate la 

aderarea la UE și țărilor de origine și de tranzit pentru migrația neregulamentară și pentru alte 

infracțiuni transfrontaliere. Ar trebui depuse eforturi deosebite pentru a sprijini returnările 

efective. Cooperarea cu țările terțe ar trebui să implice o gamă largă de măsuri (ofițeri de 

legătură, tablou situațional comun partajat și consolidarea capacităților), utilizându-se, în 

același timp, toate fondurile UE disponibile pentru a promova această cooperare. 
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O mai bună integrare cu fondurile disponibile  

O repartizare adecvată a resurselor financiare dedicate ale UE este necesară pentru a se 

asigura faptul că statele membre din prima linie dispun de capacități suficiente pentru a 

răspunde provocărilor cu care se confruntă, în interesul UE în ansamblul său. Contribuțiile 

sub formă de resurse umane și tehnice suficiente sunt furnizate de statele membre pentru a 

permite poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european să își desfășoare activitățile 

operaționale relevante. 

Gestionarea europeană integrată a frontierelor ar trebui să fie susținută prin fondurile 

specifice ale UE, utilizându-se la întregul lor potențial atât programele naționale existente în 

cadrul Fondului pentru securitate internă și al Fondului pentru azil, migrație și integrare, cât 

și alte resurse relevante, cum ar fi instrumentul de asistență pentru preaderare, în scopul 

susținerii cooperării cu țările terțe. Pe termen lung, punerea efectivă în aplicare a gestionării 

europene integrate a frontierelor va depinde de opțiunile strategice prevăzute în Comunicarea 

Comisiei privind viitorul cadru financiar multianual. 


