
RO   RO 

 

 

 
COMISIA 
EUROPEANĂ  

Bruxelles, 11.6.2018 

C(2018) 3658 final 

 

RECOMANDAREA COMISIEI 

din 11.6.2018 

 

de adăugare a Apendicelor A și B la Recomandarea C(2006)5186 din 6 noiembrie 2006 

de instituire a unui „Manual practic pentru polițiștii de frontieră (Manualul Schengen)” 

comun, de utilizat de către autoritățile competente ale statelor membre în cadrul 

efectuării controlului la frontieră asupra persoanelor 

 

 



RO 1  RO 

RECOMANDAREA COMISIEI 

din 11.6.2018 

 

de adăugare a Apendicelor A și B la Recomandarea C(2006)5186 din 6 noiembrie 2006 

de instituire a unui „Manual practic pentru polițiștii de frontieră (Manualul Schengen)” 

comun, de utilizat de către autoritățile competente ale statelor membre în cadrul 

efectuării controlului la frontieră asupra persoanelor 

 

COMISIA EUROPEANĂ, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 292, 

întrucât: 

(1) Recomandarea C(2006)5186 a Comisiei din 6 noiembrie 2006 a instituit un „Manual 

practic pentru polițiștii de frontieră (Manualul Schengen)” care conține orientări 

comune, bune practici și recomandări privind controlul la frontieră. 

(2) Comisia s-a angajat să actualizeze periodic Manualul practic pentru polițiștii de 

frontieră. Comisia a efectuat astfel de actualizări prin Recomandările C(2008)2976, 

C(2009)7376, C(2010)5559, C(2011)3918, C(2012)9330 și C(2015) 3894 final. 

(3) Manualul Schengen ar trebui să includă două noi apendice, în conformitate cu 

modificările aduse Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al 

Consiliului
1
 prin Regulamentul (UE) 2017/458 al Parlamentului European și al 

Consiliului
2
. 

(4) Astfel cum se menționează în considerentul 12 din Regulamentul (UE) 2017/458, la 

Manualul Schengen ar trebui adăugat un nou apendice (Apendicele A) care să 

stabilească procedura de notificare ce trebuie urmată de statele membre care 

intenționează să efectueze verificări punctuale prin consultarea bazelor de date 

relevante în ceea ce privește persoanele care beneficiază de dreptul la liberă circulație 

în temeiul dreptului Uniunii.  

(5) La Manualul Schengen ar trebui adăugat un al doilea apendice (Apendicele B) pentru a 

clarifica dispozițiile articolului 8 din Regulamentul (UE) 2016/399 privind derogarea 

temporară de la verificările sistematice prin consultarea bazelor de date relevante și, în 

special, aspectele legate de evaluarea riscurilor presupuse de efectuarea verificărilor 

punctuale și de măsurile subsecvente unei notificări a intenției de a face o derogare.  

                                                 
1 Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la 

Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor Schengen) 

(JO L 077, 23.3.2016, p. 1). 
2 Regulamentul (UE) 2017/458 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 de 

modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 în ceea ce privește consolidarea verificărilor prin 

consultarea bazelor de date relevante la frontierele externe (JO L 74, 18.3.2017, p. 2). 
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(6) Apendicele A și B la Manualul practic pentru polițiștii de frontieră au fost elaborate de 

Comisie, în colaborare cu statele membre și cu Agenția Europeană pentru Poliția de 

Frontieră și Garda de Coastă, 

RECOMANDĂ: 

1. Apendicele A și B, care figurează în anexa la prezenta recomandare, ar trebui 

adăugate la Recomandarea din 6 noiembrie 2006 [C(2006)5186 final]. 

2. Statele membre ar trebui să transmită modificările aduse prin prezenta recomandare 

Manualului practic pentru polițiștii de frontieră autorităților lor naționale competente 

să efectueze controale la frontiere asupra persoanelor. 

Adoptată la Bruxelles, 11.6.2018 

 Pentru Comisie, 

 Dimitris AVRAMOPOULOS 

  

 Membru al Comisiei 

 

 


