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„Vreau ca, în 2020, să fie instituit un corp permanent format din 10 000 de
agenți gata să sprijine cei peste 100 000 de polițiști naționali de frontieră
în misiunile lor dificile. Trebuie să creăm un corp european de poliție de
frontieră veritabil și eficace — în adevăratul sens al cuvântului. În acest
scop, trebuie să abordăm și problema echipamentului [...] Avem nevoie de
mai multe avioane, mai multe nave, mai multe vehicule [...]”
Jean-Claude Juncker, Parlamentul European, Strasbourg, 3 iulie 2018.

Europa trebuie să fie în măsură să își gestioneze în mod eficace frontierele externe, să îmbunătățească returnările și să asigure un
nivel ridicat de securitate în interiorul Uniunii. Din acest motiv, Comisia propune astăzi dotarea Poliției de frontieră și gărzii de coastă
la nivel european cu capacitatea și competențele operaționale necesare pentru a sprijini în mod eficace statele membre pe teren. Un
nou corp permanent format din 10 000 de agenți operaționali dotat cu competențe executive și cu echipamente proprii va asigura
faptul că UE dispune de capacitățile necesare pentru a interveni oriunde și ori de câte ori este necesar — de-a lungul frontierelor
externe ale UE, precum și în țările terțe. Acesta va dispune de un mandat mai solid în materie de returnare și va coopera îndeaproape
cu noua Agenție a UE pentru Azil. Corpul permanent reprezintă un punct de cotitură — acesta va contribui la garantarea faptului că
UE în mod colectiv dispune de mijloacele necesare pentru a-și proteja frontierele comune, pentru a răspunde provocărilor viitoare și
pentru a menține viabilitatea pe termen lung a spațiului Schengen de liberă circulație.

Un nou corp permanent format din 10 000 de agenți operaționali
Instituirea, în 2016, a Poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european – realizată într-un timp record în urma unei propuneri
a Comisiei – a reprezentat o schimbare radicală în ceea ce privește capacitatea UE de a-și proteja în mod colectiv frontierele
externe. Cu toate acestea, recurgerea la contribuțiile voluntare ale statelor membre în materie de personal și echipamente a dus la
apariția unor lacune persistente care au afectat eficiența operațiunilor comune. Noul corp permanent format din 10 000 de agenți
operaționali, dotat cu competențe executive și cu echipamente proprii, va asigura faptul că UE dispune de capacitățile necesare —
pe care se poate baza în mod constant.

CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII OPERAȚIONALE A POLIȚIEI DE FRONTIERĂ ȘI GĂRZII DE COASTĂ LA NIVEL EUROPEAN
Personalul operațional al UE detașat:

2020
10 000

2018
1 300

2014
<300

Rezervă:
1 500

Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă își va achiziționa
propriile echipamente, cum ar fi nave, avioane și vehicule, care vor fi disponibile în
orice moment și pentru toate operațiunile necesare. Comisia a alocat 2,2 miliarde
EUR în cadrul bugetului UE pentru perioada 20212027, pentru a permite agenției nu
numai să achiziționeze, ci și să întrețină și să exploateze activele aeriene, maritime
și terestre necesare pentru operațiunile sale.

●● O forță de intervenție fiabilă. Corpul permanent va reuni personalul agenției, precum și polițiștii de frontieră și experții în
materie de returnare detașați sau trimiși pe teren de către statele membre. Corpul va fi pe deplin operațional, cu 10 000 de
agenți operaționali, până în 2020. Numărul de agenți naționali prezenți în cadrul misiunilor pe termen scurt va scădea progresiv,
aceștia fiind înlocuiți de personalul statutar al agenției și de personalul detașat de statele membre pe termen lung, pentru
a garanta faptul că agenția poate lucra cu previzibilitatea și flexibilitatea de care are nevoie.

Componența corpului permanent al Poliției de frontieră și gărzii de
coastă la nivel european format din 10 000 de agenți operaționali

2020

2027

1 500
3 000
4 000
1 500
7 000
3 000
Personalul statelor membre mobilizat pe termen scurt
Personalul statelor membre detașat pe termen lung
Personalul agenției

Sursa: Comisia Europeană.

●● Sarcini și competențe extinse. Personalul corpului permanent va fi capabil să efectueze sarcini de control la frontieră și de
returnare, inclusiv sarcini care necesită competențe executive, pentru a juca un rol operațional util. Sub autoritatea și controlul
statului membru gazdă, la frontierele externe, acești agenți vor putea să efectueze controale de identitate, să autorizeze sau
să refuze intrarea la punctele de trecere a frontierei, să aplice ștampile pe documentele de călătorie, să efectueze operațiuni de
patrulare la frontiere și să intercepteze persoanele care au traversat frontiera în mod neregulamentar. De asemenea, personalul
corpului permanent va putea să își aducă contribuția la punerea în aplicare a procedurilor de returnare, în special prin pregătirea
deciziilor de returnare sau escortarea resortisanților țărilor terțe care fac obiectul unei proceduri de returnare forțată.
●● Personal pe deplin instruit și standarde profesionale ridicate. Personalul operațional al corpului permanent de Poliție
de frontieră și gardă de coastă la nivel european va primi o formare comună pentru a garanta cele mai înalte standarde
profesionale și o cultură operațională comună.
●● Antene. Agenția va putea înființa antene temporare în statele membre care găzduiesc activitățile sale operaționale pentru
a facilita o cooperare strânsă cu autoritățile naționale și pentru a garanta buna derulare a operațiunilor agenției.

Un mandat mai solid în materie de returnare
Agenția va fi în măsură să sprijine în mod eficient statele membre în procedurile de returnare a persoanelor care nu au drept de
ședere în UE – cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale – în special în ceea ce privește:
●● pregătirea deciziilor de returnare pentru statele membre care, la rândul lor, iau decizia finală și rămân responsabile cu emiterea
acestora;
●● identificarea migranților aflați în situație de ședere neregulamentară;
●● obținerea de documente de călătorie;
●● asistență în dezvoltarea sistemelor naționale de gestionare a returnărilor pentru a îmbunătăți coordonarea și monitorizarea
returnărilor.
De asemenea, agenția va fi în măsură să sprijine țările terțe în activitățile lor legate de returnările către alte țări.

Cooperarea consolidată cu țările terțe
Sprijinul acordat țărilor terțe și cooperarea cu acestea sunt esențiale pentru protejarea frontierelor externe ale UE. În temeiul
noului său mandat, agenția va fi în măsură să lanseze operațiuni comune și să mobilizeze personal în țări din afara UE, dincolo de
actuala limitare la țările vecine, pentru a oferi sprijin pentru gestionarea frontierelor și a migrației, precum și pentru returnări. Orice
mobilizare sau orice altă cooperare cu autoritățile din țări terțe va face obiectul unui acord prealabil între UE și țările în cauză.

Îmbunătățirea conștientizării situației și a capacității de reacție
Sistemul european de supraveghere a frontierelor va fi pe deplin integrat în funcționarea Poliției de frontieră și a gărzii de coastă
la nivel european. Acest sistem este esențial pentru conștientizarea situațională rapidă și exhaustivă a incidentelor și a fluxurilor
de migrație și furnizează o analiză comună a riscurilor, precum și un mecanism de răspuns la nivel local, regional, național sau la
nivelul UE.

Cooperarea consolidată cu Agenția UE pentru Azil
Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european va colabora strâns cu Agenția consolidată a Uniunii Europene pentru Azil.
Acestea vor coopera în ceea ce privește mobilizarea echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației, în special în hotspoturi
și în centrele controlate, pentru a oferi sprijin integrat în materie de frontiere, azil și returnare, după caz.

Finanțarea unei forțe puternice și reactive
Costul total al înființării corpului permanent, al achiziționării echipamentelor proprii ale agenției și al îndeplinirii sarcinilor existente
și noi se ridică la 1,3 miliarde EUR pentru perioada 2019-2020. Pentru perioada 20212027, este necesară o sumă totală de 11,3
miliarde EUR pentru a acoperi toate sarcinile și funcțiile consolidate ale agenției. În plus, autoritățile statelor membre vor putea primi
un sprijin din partea Fondului de gestionare integrată a frontierelor în valoare de 9,3 miliarde EUR, propus de Comisie pentru
următoarea perioadă bugetară 20212027.
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