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Stimate domnule Preşedinte,

Comisia ar dori să aducă mulţumiri Camerei Deputaţilor pentru Opinia sa referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu 
intitulată „înapoi la Schengen - o foaie de parcurs” [COM(2016) 120 final].

Comisia salută recunoaşterea de către Camera Deputaţilor a necesităţii de a se conserva 
spaţiul de liberă circulaţie a persoanelor şi sprijinul acesteia pentru diferitele acţiuni 
propuse în comunicare pentru a aduce înapoi la normalitate sistemul Schengen de gestionare 
a frontierelor.

în ceea ce priveşte măsurile adoptate pentru a remedia deficienţele grave identificate în 
gestionarea de către Grecia a frontierelor externe, Comisia ar dori să sublinieze că 
monitorizează permanent modul în care Grecia respectă planul de acţiune adoptat la 
2 februarie 2016 în urma raportului de evaluare Schengen din noiembrie 2015 privind 
frontierele externe ale Greciei [COM(2016) 220 final].

în plus, a fost acordat Greciei un sprijin financiar substanţial în scopul de a o ajuta să 
gestioneze afluxul fără precedent de migranţi în situaţie neregulamentară la frontierele sale 
externe. Grecia a primit 70 de milioane EUR sub formă de prefinanţare din suma care i-a 
fost alocată pentru perioada 2014-2020 prin intermediul Fondului pentru azil, migraţie şi 
integrare şi al Fondului pentru securitate internă, în valoare de 509 milioane EUR. în plus, 
din 2014 până în prezent, a fost acordată pentru acţiuni în Grecia o sumă totală de 353 de 
milioane EUR din componenta de asistenţă de urgenţă a acestor fonduri, dintre care o 
prefinanţare în valoare de 171 de milioane EUR a fost deja plătită. Mai mult, în conformitate 
cu recent creatul instrument de răspuns pentru situaţii de urgenţă, Comisia a semnat, de 
asemenea, contracte pentru o sumă iniţială de 83 de milioane EUR direct cu organizaţiile 
umanitare partenere pentru a oferi un răspuns adaptat la criza refugiaţilor din Grecia.
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în ceea ce priveşte renunţarea la abordarea de tip „ liberă trecere ” şi reluarea şi respectarea 
normelor prevăzute în Regulamentul Dublin, Comisia ar dori să atragă atenţia asupra 
elementelor fundamentale ale reformei propuse recent a sistemului european comun de azil. 
Printre acestea se numără propunerea de a înlocui Directiva privind procedura de azil cu un 
regulament [COM(2016) 467 final], armonizând astfel diferitele proceduri din statele 
membre şi instituind o veritabilă procedură comună de azil în întreaga Uniune; propunerea 
de a se înlocui Directiva privind condiţiile pentru protecţia internaţională cu un regulament 
[COM(2016) 466 final] care să stabilească standarde uniforme pentru recunoaşterea 
persoanelor care au nevoie de protecţie şi a drepturilor acestora; introducerea unui text 
reformat al Directivei privind condiţiile de primire [COM(2016) 465 final], care 
armonizează în continuare condiţiile de primire, sporeşte gradul de autosuficienţă şi 
integrarea solicitanţilor de azil şi pune la dispoziţia statelor membre instrumente pentru 
reducerea deplasărilor secundare; introducerea unui cadru de relocare al Uniunii 
[COM(2016) 468 final], care defineşte politica Uniunii în materie de relocare şi oferă o 
abordare colectivă şi armonizată.

In ceea ce priveşte reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne de către 
anumite state membre, Comisia salută poziţia adoptată de Camera Deputaţilor cu privire la 
faptul că astfel de controale la frontierele interne ar trebui să rămână temporare şi 
proporţionale cu riscul avut în vedere. în acest sens, Comisia ar dori să facă trimitere la 
Decizia de punere în aplicare a Consiliului de formulare a unei recomandări cu privire la 
controlul temporar la frontierele interne în circumstanţe excepţionale care periclitează 
funcţionarea generală a spaţiului Schengen, adoptată de Consiliu la 12 mai 2016 [2016/0140 
(NLE)]. Această decizie înlocuieşte cu o abordare coordonată la nivelul UE deciziile 
individuale luate de statele membre privind reintroducerea temporară a controalelor la 
frontierele interne. Comisia va monitoriza punerea în aplicare a deciziei Consiliului şi, dacă 
este necesar şi proporţional, va propune adaptări pentru a reflecta eventuale circumstanţe în 
schimbare.

Comisia face tot ce îi stă în putere pentru a consolida controalele la frontiera externă a UE 
şi revenirea la o funcţionare normală a sistemului Schengen până la sfârşitul anului 2016, 
astfel cum se prevede în comunicarea sa. în acest sens, Comisia face trimitere la propunerea 
sa de regulament privind Paza europeană de frontieră şi de coastă [COM(2015) 671 final] 
cu privire la care s-a ajuns deja la un acord politic1. Se află în prezent în discuţie o 
propunere de introducere a controlului sistematic al tuturor persoanelor care traversează 
frontierele externe2. Se preconizează că aceste instrumente, împreună cu implementarea 
continuă a unor măsuri precum Declaraţia UE-Turcia, vor contribui şi mai mult la 
diminuarea numărului de migranti blocaţi în Grecia şi la eliminarea deplasărilor secundare, 
punând astfel capăt raţiunilor care stau în prezent la baza controalelor la frontierele interne.

Comisia împărtăşeşte punctul de vedere al Camerei Deputaţilor, potrivit căruia acquis-ul UE 
trebuie pus în aplicare pe deplin de toate statele membre ale spaţiului Schengen, atât la 
frontierele externe, cât şi la cele interne. Comisia se angajează să monitorizeze în continuare

1 Adoptarea formală şi punerea în aplicare sunt prevăzute pentru toamna acestui an.
Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) 

nr. 562/2006 în ceea ce priveşte consolidarea controalelor prin consultarea bazelor de date relevante la 
frontierele externe, [COM(2015) 670 final].
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respectarea standardelor Schengen de către statele membre pentru ca UE să fie în măsură să 
facă faţă actualei crize a migraţiei şi să prevină ameninţările teroriste în spaţiul Schengen.

Comisia continuă să sprijine pe deplin aderarea României la spaţiul Schengen, aşa cum s-a 
arătat în cel de Al şaptelea raport semestrial privind funcţionarea spaţiului Schengen 
[COM(2015) 236 final] şi s-a confirmat în cel de Al optulea raport semestrial privind
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