
9873/08 sm/CC/cb 1
DG H I RO

CONSILIUL
UNIUNII EUROPENE

Bruxelles, 23 mai 2008 (29.05)
(OR. en)

9873/08

FRONT 50
COMIX 436

NOTĂ PUNCT „I/A”
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Destinatar: Comitetul Reprezentanţilor Permanenţi/Consiliul
Nr. doc. ant. 7811/2/08 REV 2 FRONT 37 COMIX 244
Subiect: Proiect de concluzii ale Consiliului privind gestionarea frontierelor externe 

ale statelor membre ale Uniunii Europene

În urma discuţiilor din cadrul Conferinţei ministeriale privind provocările legate de gestionarea 

frontierelor externe ale UE, desfăşurate la Brdo, în Slovenia, în perioada 11-12 martie 2008, 

Preşedinţia a propus un text pentru Concluziile Consiliului privind gestionarea frontierelor externe 

ale statelor membre ale Uniunii Europene1.

Proiectul a fost analizat de Comitetul strategic pentru imigraţie, frontiere şi azil/Comitetul mixt la 

1 aprilie 2008 şi de către consilierii JAI la 25 aprilie 2008. În cadrul reuniunii Comitetului strategic 

din 20-21 mai 2008, delegaţiile au convenit asupra proiectului din anexă, supus rezervelor de 

examinare formulate de unele delegaţii. Aceste rezerve de examinare au fost ulterior eliminate.

Pe această bază, Comitetului Reprezentanţilor Permanenţi i se solicită să invite Consiliul să adopte 

textul din anexă.

_______________

  
1 7811/08 FRONT 37 COMIX 244.
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ANEXĂ

Proiect

de concluzii ale Consiliului

privind gestionarea frontierelor externe

ale statelor membre ale Uniunii Europene

CONSILIUL:

a) Reamintind Programul de la Haga privind consolidarea libertăţii, a securităţii şi a justiţiei în 

Uniunea Europeană şi planul de acţiune corespunzător, Abordarea globală cu privire la migraţie 

şi Concluziile Consiliului din 4 decembrie 2006 privind gestionarea integrată a frontierelor;

b) Salutând comunicările Comisiei privind dezvoltarea viitoare a Agenţiei Frontex1, privind 

pregătirea următoarelor etape ale gestionării frontierelor în Uniunea Europeană2 şi privind 

analizarea creării unui sistem european de supraveghere a frontierelor (Eurosur)3. 

c) Reafirmând necesitatea unei mai bune gestionări a frontierelor externe printr-o mai bună 

utilizare a tehnologiei, în special în vederea menţinerii unui nivel înalt de securitate şi de 

eficacitate împotriva imigraţiei ilegale concomitent cu facilitarea traversării frontierelor de către 

resortisanţii UE şi călătorii bona fide; 

d) Confirmând necesitatea de a se continua dezvoltarea unui concept global coerent al gestionării 

integrate a frontierelor externe ale statelor membre ale Uniunii Europene, pe baza progreselor 

realizate deja;

e) Aşteptând cu interes recomandările viitoare ale Consiliului de administraţie al Frontex, pe baza 

evaluării realizate în conformitate cu articolul 33 din Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 al 

Consiliului de instituire a Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la 

Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene; 

  
1 6664/08 FRONT 24 COMIX 143.
2 6666/08 FRONT 26 COMIX 145.
3 6665/08 FRONT 25 COMIX 144.
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ADOPTĂ URMĂTOARELE CONCLUZII:

A. Cu privire la dezvoltarea viitoare a Agenţiei Frontex:

i) Priorităţi pe termen scurt

1. Salută progresul rapid înregistrat în ceea ce priveşte operaţionalizarea Agenţiei Frontex, 

recunoaşte rolul activ jucat de agenţie în punerea în aplicare a gestionării integrate a 

frontierelor în cadrul UE şi reaminteşte necesitatea de a aloca agenţiei resursele necesare 

pentru a îi permite să îşi atingă obiectivele.

2. Solicită Frontex să pună în aplicare, în întregime, programul de lucru pentru 2008 şi să îşi 

consolideze rolul în cadrul mandatului său actual şi să decidă, pe baza unei evaluări a 

necesităţii, precum şi a unei abordări cost-beneficiu, cu privire la achiziţionarea şi/sau 

închirierea/contractarea de echipament, în special de echipament tehnic pentru controlul 

frontierelor, pentru a-l putea pune la dispoziţie pentru operaţiile coordonate de Frontex. 

3. Încurajează statele membre şi Frontex să utilizeze la maxim echipamentul pus la dispoziţie de 

celelalte state membre în cadrul CRATE şi invită Frontex să informeze periodic Consiliul cu 

privire la utilizarea efectivă a acestui echipament şi la măsurile puse în aplicare pentru a se 

asigura disponibilitatea acestuia. 

4. Încurajează efectuarea de analize de risc şi de studii de fezabilitate bazate pe informaţii 

provenite din surse de încredere, ca o condiţie preliminară pentru succesul sistemului de 

gestionare a frontierelor europene şi, în acest sens, invită Frontex să colaboreze strâns cu alte 

organizaţii (Europol) şi să analizeze, împreună cu Comisia şi Consiliul, posibilităţile de a 

îmbunătăţi utilizarea ICONet şi valoarea adăugată potenţială a rolului care îi revine agenţiei în 

gestionarea ICONet.  
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5. Invită Frontex, în vederea îmbunătăţirii capacităţii acesteia de a sprijini coordonarea 

operaţională, să ia în considerare, în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (CE) 

nr. 2007/2004, posibila instituire a unor birouri specializate, inclusiv diferitele opţiuni care ar 

putea fi avute în vedere în acest scop, şi să înainteze Consiliului un raport în acest sens.

6. Salută intenţia de a se explora în continuare posibilităţile de dezvoltare a cooperării, în cadrul 

mandatelor actuale ale acestora, dintre Frontex şi alte autorităţi implicate la frontiere, inclusiv 

vămile, ţinând seama de viitorul studiu al Comisiei privind cooperarea dintre agenţii şi 

proiectele-pilot care urmează a se desfăşura la nivel european.

7. Consideră că Frontex ar trebui să joace un rol de susţinere în cadrul mecanismului Sch-eval, 

cu privire la analizele de risc pertinente pentru scopul misiunilor de evaluare şi, posibil, 

inclusiv prin furnizarea activităţilor de formare necesare pentru optimizarea punerii în aplicare 

a acestor misiuni, şi se angajează să revină la această chestiune pe baza viitoarei propuneri a 

Comisiei.

8. Subliniază necesitatea de consolidare a rolului agenţiei, în cadrul mandatului actual al 

acesteia, prin promovarea cooperării operaţionale şi a altor forme de cooperare cu ţările terţe 

cu privire la gestionarea frontierelor, în cadrul Abordării globale privind migraţia şi al 

instrumentelor financiare externe corespunzătoare.  

9. Salută implicarea Frontex în activităţile de formare şi elaborarea unui trunchi comun al 

planului de învăţământ şi o invită să ia în considerare, în cadrul mandatului său actual, 

organizarea de activităţi de formare suplimentare la nivel european pentru statele membre şi 

ţările terţe, inclusiv cu privire la normele în materie de azil, la dreptul mării şi la drepturile 

fundamentale.  

ii) Priorităţi pe termen lung:

10. Încurajează o abordare bazată pe necesităţi în cadrul obiectivului global de gestionare 

integrată a frontierelor externe, pe baza respectării drepturilor fundamentale şi a principiilor 

de repartizare a sarcinilor şi de solidaritate şi în scopul îmbunătăţirii eficacităţii prevenirii 

imigraţiei ilegale, în special în ceea ce priveşte zonele cu risc ridicat ale frontierelor externe.  
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11. Confirmă faptul că abordarea treptată, care are la bază progresele înregistrate până în prezent

şi care soluţionează deficienţele constatate, ar trebui să continue să reprezinte fundamentul 

dezvoltării viitoare a activităţilor Frontex.

12. Salută intenţia Comisiei de a explora modul în care mandatul Frontex ar putea fi extins pentru 

a permite mai multe posibilităţi de cooperare operaţională cu ţările terţe şi eventualitatea unor 

alte forme de cooperare, precum şi pentru a desfăşura proiecte de asistenţă tehnică. 

13. Aşteaptă cu interes rezultatul evaluării aflate în curs de desfăşurare în conformitate cu 

articolul 33 din Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 şi o posibilă propunere ulterioară a 

Comisiei pentru modificarea (şi consolidarea) Regulamentului Frontex.

B. Cu privire la provocările viitoare ale gestionării frontierelor externe ale UE 

(intrare/ieşire, programul călătorilor înregistraţi, sistemul electronic de autorizare a 

călătoriilor)

14. Recunoaşte necesitatea dezvoltării şi a consolidării continue a răspunsului statelor membre la 

ameninţări, atât la cele existente cât şi la noile ameninţări, prin utilizarea tehnologiei 

disponibile ca măsură complementară şi esenţială pentru o mai bună gestionare a frontierelor 

externe şi pentru combaterea imigraţiei ilegale, ţinând seama de relaţiile dintre statele membre 

responsabile de anumite părţi ale frontierelor externe ale UE şi de vecinii lor care nu fac parte 

din UE, concomitent cu asigurarea faptului că Europa rămâne accesibilă lumii şi un loc 

atractiv pentru turism.

15. Subliniază cerinţa ca noile sisteme să respecte pe deplin dreptul comunitar, principiile privind 

protecţia datelor, drepturile omului, protecţia internaţională şi proporţionalitatea, precum şi să 

se înscrie în cadrul unei abordări de tip cost-beneficiu şi care fructifică valoarea adăugată a 

tehnologiei. 
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16. Invită Comisia să promoveze şi să susţină dezvoltarea unor proiecte-pilot în vederea evaluării 

fezabilităţii tehnice şi practice şi a interoperabilităţii sistemelor prezentate în Comunicarea 

privind pregătirea următoarelor etape ale gestionării frontierelor în UE, prin utilizarea 

integrală a potenţialului oferit de iniţiativele existente, punând în mod deosebit accentul pe 

desfăşurarea acestora la toate tipurile de frontiere şi luând în considerare toate mijloacele de 

transport.  Aceste proiecte-pilot ar trebui, cu precădere, să permită o interoperabilitate maximă 

şi să ia în considerare standardele tehnice internaţionale.

17. Solicită Comisiei, în caz că acest lucru se dovedeşte a fi necesar, să prezinte până la începutul 

anului 2010 propuneri însoţite de orice analize de impact necesare pentru un sistem de 

intrare/ieşire şi de înregistrare a pasagerilor destinat resortisanţilor ţărilor terţe, aplicabil 

tuturor tipurilor de frontiere pe baza evaluării experienţelor şi a celor mai bune practici din 

statele membre şi ţinând seama de necesitatea stabilirii unor sinergii şi a interoperabilităţii cu 

alte sisteme complet operaţionale ale UE (de ex., SIS II, VIS). 

18. Salută intenţia Comisiei de a lansa un studiu în vederea evaluării fezabilităţii şi a valorii 

adăugate a unui sistem electronic de autorizare a călătoriilor, ţinând seama de dezvoltarea 

sistemelor comparabile în ţările terţe şi de experienţa dobândită datorită acestora, în 

perspectiva elaborării în continuare a strategiei Uniunii privind gestionarea integrată a 

frontierelor, şi invită Comisia să prezinte Consiliului rezultatele acestui studiu în prima 

jumătate a anului 2009, în vederea elaborării eventuale a unor propuneri legislative ulterioare.   

19. Recunoaşte, pe baza contribuţiilor Comisiei şi a discuţiilor anterioare din cadrul Consiliului, 

necesitatea de adoptare, până la sfârşitul anului 2009, a unei strategii indicative în domeniul 

tehnologiilor informaţiei (IT) pentru toate sistemele informatice europene din domeniul 

justiţiei şi al afacerilor interne, pentru a asigura o abordare coerentă şi a spori eficienţa şi 

eficacitatea evoluţiilor IT. 

20. Solicită Comisiei să prezinte, în urma unei evaluări de impact care să ofere o analiză 

substanţială a alternativelor dintr-o perspectivă financiară, operaţională şi organizaţională, 

propuneri legislative necesare în scopul gestionării operaţionale pe termen lung a SIS II, a 

VIS şi a Eurodac şi, eventual, a altor sisteme informatice la scară largă în domeniul justiţiei şi 

al afacerilor interne.
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C. Cu privire la Sistemul european de supraveghere a frontierelor (Eurosur)

21. Salută progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea reţelei europene de patrulare pe baza 

studiilor MEDSEA şi BORTEC realizate de Frontex.

22. Salută intenţia Comisiei de a lansa, în 2008, activitatea de elaborare a orientărilor, împreună 

cu statele membre, în vederea sarcinilor şi a cooperării dintre centrele naţionale de coordonare 

şi FRONTEX.

23. Încurajează Comisia să lanseze de îndată un studiu privind componentele-cheie ale 

conceptului Eurosur, să analizeze conceptele pentru o aplicare comună a instrumentelor de 

supraveghere şi a sateliţilor, pe o bază fiabilă, şi consecinţele financiare ale introducerii 

acestui sistem, precum şi să realizeze o evaluare a infrastructurii de supraveghere a 

frontierelor în ţări terţe selecţionate pe baza unei evaluări care urmează a fi desfăşurată de 

Frontex.

24. Invită Comisia să acorde prioritate îmbunătăţirii performanţei şi utilizării instrumentelor de 

supraveghere în cadrul programării celui de al şaptelea program-cadru pentru cercetare şi 

dezvoltare (temele privind securitatea şi spaţiul). 

25. Solicită Frontex să participe la dezvoltarea conceptului Eurosur, în cadrul mandatului său 

actual, inclusiv prin continuarea studiilor menţionate în Comunicarea Comisiei privind 

analizarea creării unui sistem european de supraveghere a frontierelor (Eurosur).

26. Solicită Comisiei să înainteze un raport Consiliului în prima jumătate a anului 2009 cu privire 

la progresele înregistrate în elaborarea Eurosur, pe baza activităţilor de pregătire desfăşurate 

în strânsă colaborare cu statele membre şi cu Frontex, inclusiv cu privire la studiul care va fi 

lansat de Comisie cu privire la componentele-cheie ale conceptului Eurosur.  

__________________


