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Către: 

      COMISIA PENTRU AFACERI EUROPENE 

PROIECT DE OPINIE 
privind Comunicarea Comisiei Europene: Sisteme de informații mai puternice și mai 

inteligente în materie de frontiere și securitate 
COM (2016) 205 

 
 
 În conformitate cu prevederile art. 170 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE), a protocolului nr.1 și 
Protocolului nr.2, Anexe la TUE și a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),  
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost sesizată, în data de 20.05.2016, 
pentru examinare în fond și întocmirea unui proiect de opinie cu, Comunicarea Comisiei 
Europene: Sisteme de informații mai puternice și mai inteligente în materie de frontiere și 
securitate – COM (2016) 205.  

 Prezenta comunicare stabilește câteva opțiuni posibile pentru valorificarea la maximum a 
avantajelor oferite de sistemele de informații existente și, dacă este necesar, pentru elaborarea 
unor acțiuni noi și complementare menite să remedieze lacunele. Comunicarea subliniază, 
necesitatea de a îmbunătăți interoperabilitatea sistemelor de informații, acesta fiind un obiectiv 
pe termen lung, astfel cum a fost identificat și de Consiliul European și de Consiliu, și prezintă 
idei referitoare la modul în care sistemele de informații pot fi dezvoltate în viitor pentru a se 
asigura că polițiștii de frontieră, autoritățile vamale, agenții de poliție și autoritățile judiciare 
dispun de informațiile necesare.  

 Absența frontierelor interne în spațiul Schengen necesită o gestionare solidă și fiabilă a 
circulației persoanelor la frontierele externe. Aceasta este o condiție prealabilă pentru a asigura 
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un nivel înalt de securitate internă și libera circulație a persoanelor în spațiul respectiv. În același 
timp, absența frontierelor interne înseamnă că autoritățile de asigurare a respectării legii din 
statele membre au, de asemenea, acces la datele importante referitoare la persoane. La nivelul 
UE există o serie de sisteme de informații și baze de date care le oferă polițiștilor de frontieră, 
agenților de poliție și altor autorități informații relevante privind persoanele, în conformitate cu 
scopurile lor.  

 Cu toate acestea, există și deficiențe legate de sistemele de informații care împiedică 
activitatea acestor autorități naționale. 

 Printre principalele deficiențe se numără:  

1. funcționalitățile sub nivelul optim ale sistemelor de informații existente. În urma analizei  
procedurilor de control la frontieră aplicabile diferitelor categorii de călători, s-a constatat 
că există deficiențe în cadrul unora dintre aceste proceduri, precum și între sistemele de 
informații utilizate pentru controale la frontieră.  

2. lacunele din cadrul arhitecturii UE a gestionării datelor. Există în continuare probleme 
legate de controalele la frontieră ale anumitor categorii de călători, cum ar fi resortisanții 
țărilor terțe care dețin o viză de ședere pe termen lung. De asemenea, există un deficit de 
informații înainte de sosirea la frontieră în ceea ce privește resortisanții țărilor terțe care 
sunt scutiți de obligația de a deține viză. Trebuie analizat dacă este necesar ca aceste 
lacune să fie remediate prin dezvoltarea unor sisteme de informații suplimentare, după 
caz. 

3. un mediu complex de sisteme de informații reglementate în mod diferit. Polițiștii de 
frontieră și, în special, agenții de poliție se confruntă cu un mediu complex de sisteme de 
informații reglementate în mod diferit la nivelul UE. Această complexitate generează 
dificultăți practice, mai ales în ceea ce privește bazele de date care ar trebui consultate în 
anumite situații. Complexitatea legată de accesarea sistemelor de informații la nivelul UE 
ar putea fi redusă prin crearea unei interfețe de căutare unice la nivel național care să 
respecte scopurile diferite de acces. 

4. arhitectură fragmentată a gestionării datelor pentru controlul și securitatea frontierelor. 
Acest lucru se datorează diverselor contexte instituționale, juridice și politice în care au 
fost dezvoltate sistemele. Informațiile sunt stocate separat în diverse sisteme care sunt 
rareori interconectate. Există neconcordanțe între bazele de date, precum și practici 
divergente în ceea ce privește accesul la date al autorităților competente. Astfel pot 
rezulta „unghiuri moarte”, în special pentru autoritățile de asigurare a respectării legii, 
întrucât poate fi foarte dificil să se recunoască conexiunile dintre fragmentele de date. 
Prin urmare, este necesar și urgent să se găsească soluții integrate care să permită o mai 
bună accesibilitate a datelor în scopul gestionării și al securității frontierelor, cu 
respectarea deplină a drepturilor fundamentale. Din acest motiv, este necesar să se 
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inițieze un proces prin care să se realizeze interoperabilitatea sistemelor de informații 
existente. 

 Principalele trei sisteme centralizate de informații elaborate de UE sunt:  

1. Sistemul de informații Schengen (SIS) cu un spectru larg de alerte referitoare la persoane 
și obiecte;  

2. Sistemul de informații privind vizele (VIS) cu date privind vizele de scurtă ședere; 

3. Sistemul Eurodac cu date dactiloscopice ale solicitanților de azil și ale resortisanților din 
țări terțe care au trecut ilegal frontierele externe.  

 Aceste trei sisteme sunt complementare și – cu excepția SIS – sunt destinate, în principal, 
resortisanților țărilor terțe. Sistemele sprijină, de asemenea, autoritățile naționale în lupta 
împotriva criminalității și a terorismului. Acest lucru este valabil în special în ceea ce privește 
SIS, instrumentul de schimb de informații utilizat pe scara cea mai largă în prezent. Schimbul de 
informații între aceste sisteme se efectuează într-o infrastructură de comunicații specializată și 
securizată, numită sTESTA. 

 În plus față de aceste sisteme existente, Comisia propune instituirea unui al patrulea 
sistem centralizat de gestionare a frontierelor, Sistemul de intrare/ieșire (EES), care ar trebui să 
fie pus în aplicare până în 2020 și care se adresează tot resortisanților țărilor terțe. 

 Printre celelalte instrumente la care se recurge pentru gestionarea frontierelor se numără 
baza de date a Interpol privind documentele de călătorie furate și pierdute (SLTD) și informațiile 
prealabile referitoare la pasageri (API) care colectează date cu privire la pasageri înaintea 
zborurilor cu destinația UE. Aceste instrumente sunt relevante atât pentru cetățenii UE, cât și 
pentru resortisanții țărilor terțe. 

 Sistemele de informații existente în UE pentru gestionarea frontierelor și securitate 
internă acoperă o gamă largă de funcționalități. Totuși, există încă deficiențe în cadrul acestor 
sisteme care trebuie remediate pentru a îmbunătăți performanța acestora.  

 Sistemul de informații Schengen (SIS) 

 Verificările la frontieră în cadrul Sistemului de informații Schengen (SIS) se desfășoară 
în prezent pe baza căutărilor alfanumerice (nume și data nașterii). Amprentele digitale pot fi 
utilizate numai pentru a verifica și a confirma identitatea unei persoane care a fost deja 
identificată pe baza numelui. Această lacună în materie de securitate le permite persoanelor care 
fac obiectul unei alerte să utilizeze documente falsificate pentru a scăpa de o corespondență 
perfectă în SIS. 

 Această deficiență fundamentală va fi remediată prin adăugarea în SIS a unei funcții de 
căutare a amprentelor digitale printr-un sistem automat de identificare a amprentelor digitale 
(AFIS), astfel cum prevede cadrul juridic existent. AFIS ar trebui să fie operațional de la 
jumătatea anului 2017. Odată elaborat, AFIS va putea fi accesat de către Europol și, prin urmare, 
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va completa sistemele Europol privind anchetele penale și lupta împotriva terorismului, precum 
și schimburile de amprente digitale efectuate în cadrul Prüm.  

 Comisia examinează în prezent posibilitatea de a adăuga anumite funcționalități ale SIS 
în vederea prezentării de propuneri de revizuire a temeiului juridic al sistemului.  

 Printre aspectele luate în considerare se numără:  

- crearea de alerte SIS privind migranții ilegali care fac obiectul deciziilor de returnare; 
- utilizarea imaginilor faciale pentru identificarea biometrică, pe lângă amprentele digitale; 
- transmiterea automatizată de informații privind obținerea unui rezultat pozitiv în urma 

unei verificări; 
- stocarea în sistemul central al SIS a informațiilor privind rezultatele pozitive referitoare la 

verificarea alertelor discrete și specifice; 
- crearea unei noi categorii de alerte privind persoanele necunoscute căutate pentru care în 

bazele de date naționale pot exista date criminalistice (de exemplu, o amprentă latentă 
lăsată la locul infracțiunii).  

 Baza de date a Interpol privind documentele de călătorie furate și pierdute (SLTD) 

 Pentru a asigura o gestionare eficientă a frontierelor, este esențial ca documentele de 
călătorie ale tuturor resortisanților țărilor terțe și ale cetățenilor UE să fie verificate cu ajutorul 
bazei de date SLTD. Autoritățile de asigurare a respectării legii ar trebui să utilizeze baza de 
date SLTD și pentru căutările din spațiul Schengen. În urma atacurilor teroriste din 13 noiembrie 
2015 de la Paris, Consiliul a solicitat ca, până în martie 2016, să se realizeze conexiuni 
electronice la bazele de date relevante ale Interpol la toate punctele de trecere a frontierelor 
externe și verificarea automată a documentelor de călătorie. Toate statele membre ar trebui să 
stabilească conexiunile electronice relevante și să instituie sisteme care să permită actualizarea 
automată a datelor privind documentele de călătorie furate sau pierdute în baza de date SLTD.  

 Informații prealabile referitoare la pasageri (API) 

 Statele membre trebuie să realizeze verificări încrucișate automate a datelor în SIS și în 
baza de date SLTD a Interpol pentru a spori valoarea adăugată a datelor din sistemul de 
informații prealabile referitoare la pasageri (API). Comisia Europeană evaluează necesitatea 
revizuirii temeiului juridic referitor la prelucrarea datelor API, pentru a se asigura punerea în 
aplicare pe scară mai largă și pentru a include o obligație pentru statele membre de a solicita și 
utiliza datele API pentru toate zborurile dus și întors. Acest lucru este foarte important în 
contextul punerii în aplicare a viitoarei directive privind registrul cu numele pasagerilor, 
deoarece o utilizare combinată a datelor PNR și API crește și mai mult eficacitatea datelor PNR 
în combaterea terorismului și a formelor grave de criminalitate. 

 Sistemul de informații privind vizele (VIS) 

 Comisia este în curs de a efectua o evaluare generală a Sistemului de informații privind 
vizele (VIS), care se va încheia în 2016. Evaluarea analizează modul în care VIS este utilizat 
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pentru verificările la frontierele externe și în interiorul statelor membre, precum și modul în care 
acesta contribuie la lupta împotriva fraudării identității și a vizelor. Pe baza acestei analize, 
Comisia va examina posibilitățile de consolidare a funcționalităților VIS, prin: 

- îmbunătățirea calității imaginii faciale pentru a permite corespondențe biometrice; 
- utilizarea datelor biometrice ale solicitanților de vize pentru a căuta în viitorul sistem 

automat de identificare a amprentelor digitale care urmează să fie dezvoltat pentru SIS; 
- reducerea limitei de vârstă pentru colectarea amprentelor digitale ale copiilor cu vârsta 

cuprinsă între 6 și 12 ani, oferind, în același timp, garanții solide privind drepturile 
fundamentale și măsuri de protecție; 

- facilitarea verificării în baza de date SLTD a Interpol în timpul unei proceduri privind 
cererea de acordare a vizei. 

 Eurodac  

 Comisia va prezenta o propunere de reformare a Sistemului Eurodac cu date 
dactiloscopice ale solicitanților de azil și ale resortisanților din țări terțe care au trecut ilegal 
frontierele externe, menită să consolideze funcționalitățile acestui sistem în ceea ce privește 
migrația ilegală și returnarea. Astfel se va aborda lacuna actuală în ceea ce privește posibilitatea 
reperării migranților ilegali care se deplasează între statele membre. În plus, propunerea va 
urmări sporirea eficacității procedurilor de returnare și readmisie prin furnizarea de mijloace 
pentru identificarea și furnizarea de documente de identitate noi migranților ilegali în scopul 
returnării.  

 Europol 

 Europol are dreptul de a accesa și de a căuta direct datele introduse în SIS cu privire la 
arestări, verificări discrete și specifice și bunuri căutate care fac obiectul unui sechestru. Europol 
a efectuat până în prezent doar un număr relativ limitat de căutări în SIS. Accesul la VIS pentru 
consultare a fost posibil, din punct de vedere juridic, pentru Europol începând din septembrie 
2013. Din iulie 2015, temeiul juridic al Eurodac permite accesul de către Europol. Agenția 
trebuie să accelereze lucrările în desfășurare în vederea stabilirii conexiunii cu VIS și Eurodac. 
Comisia va evalua dacă este necesar să li se ofere acces suplimentar la sistemele de informații și 
altor agenții ale UE din domeniul afacerilor interne, în special viitoarei Paze europene de 
frontieră și de coastă. 

 Cadrul Prüm privind intensificarea cooperării transfrontaliere, mai ales în ceea ce 
priveşte combaterea terorismului, criminalităţii transfrontaliere şi migraţiei ilegale. 

 În prezent, cadrul Prüm nu își valorifică întregul său potențial, din cauza faptului că nu 
toate statele membre și-au pus în aplicare obligațiile juridice în ceea ce privește integrarea rețelei 
cu propriile lor sisteme. Statele membre au beneficiat de sprijin financiar și tehnic semnificativ 
pentru această punere în aplicare și, în prezent, ar trebui să pună în aplicare pe deplin cadrul 
Prüm. 
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 Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) 

 Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare, ECRIS, permite 
schimbul de informații privind condamnările referitoare la resortisanții țărilor terțe și la apatrizi, 
însă nu există nicio procedură care să permită realizarea acestui demers într-un mod eficient. În 
ianuarie 2016, Comisia a adoptat o propunere legislativă pentru a remedia această lacună. În 
acest context, Comisia a propus să li se permită autorităților naționale să caute resortisanții țărilor 
terțe pe baza amprentelor digitale în vederea unei identificări mai sigure.  

 Sistemul de intrare/ieșire (EES) 

 EES va înregistra punctele de trecere a frontierei (intrare și ieșire) pentru toți resortisanții 
țărilor terțe care vizitează spațiul Schengen pentru o ședere de scurtă durată (maximum 90 de zile 
pe parcursul unei perioade de 180 de zile), atât pentru călătorii supuși obligației de a deține viză, 
cât și pentru cei scutiți de obligația de a deține viză, sau pentru șederi efectuate pe baza noii vize 
de circuit (până la un an).  

 Obiectivele EES sunt:  

1. îmbunătățirea gestionării frontierelor externe;  
2. reducerea migrației ilegale prin abordarea fenomenului de depășire a perioadei permise 

de ședere; 
3. sprijinirea luptei împotriva terorismului și a formelor grave de criminalitate, contribuind 

astfel la asigurarea unui nivel ridicat de securitate internă. 

 EES va înregistra identitatea resortisanților țărilor terțe (date alfanumerice, patru 
amprente digitale și o imagine facială), precum și detalii privind documentele lor de călătorie și 
va stabili o legătură între aceste informații și datele electronice înregistrate privind intrarea și 
ieșirea. Practica actuală de ștampilare a documentelor de călătorie va fi eliminată. EES va 
permite gestionarea efientă a șederilor de scurtă durată autorizate, un grad sporit de automatizare 
în ceea ce privește controalele la frontieră și îmbunătățirea detectării fraudării de documente și de 
identitate. Înregistrarea centrală va permite detectarea persoanelor care depășesc perioada 
permisă de ședere și identificarea persoanelor fără forme legale în spațiul Schengen. 

 Interoperabilitatea reprezintă capacitatea sistemelor de informații de a face schimb de 
date și de a permite schimbul de informații. Se pot distinge patru dimensiuni ale 
interoperabilității, fiecare prezentând probleme juridice, tehnice și operaționale, inclusiv în 
ceea ce privește protecția datelor: 

- o interfață de căutare unică pentru a interoga simultan mai multe sisteme de informații și 
pentru a produce rezultate combinate pe un singur ecran; 

- interconectivitatea sistemelor de informații atunci când datele înregistrate într-un sistem vor 
fi consultate în mod automat de un alt sistem; 
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- instituirea unui serviciu comun de corespondențe biometrice în sprijinul diferitelor sisteme de 
informații; 

- un depozit comun de date pentru diferite sisteme de informații (modulul de bază). 

 În vederea inițierii unui proces vizând obținerea interoperabilității sistemelor de 
informații la nivelul UE, Comisia va institui, împreună cu agențiile UE, experții naționali și 
părțile interesate instituționale relevante, un grup de experți la nivel înalt privind sistemele de 
informații și interoperabilitatea. Grupul de experți va avea sarcina de a aborda aspectele juridice, 
tehnice și operaționale ale diferitelor opțiuni pentru realizarea interoperabilității sistemelor de 
informații, inclusiv necesitatea, fezabilitatea tehnică și proporționalitatea opțiunilor disponibile, 
precum și implicațiile acestora în materie de protecție a datelor. Acest grup ar trebui să 
remedieze deficiențele și lacunele actuale în materie de cunoștințe care sunt cauzate de 
complexitatea și de fragmentarea sistemelor de informații la nivel european.   

 Acest proces de consultare va avea următoarele obiective:  

- Sistemele de informații trebuie să fie complementare. Trebuie evitate suprapunerile, iar 
redundanțele existente trebuie eliminate.  

- Trebuie să se urmărească o abordare modulară, valorificând pe deplin progresele 
tehnologice și bazându-se pe principiul protecției vieții private începând cu momentul 
conceperii.  

- Respectarea deplină a tuturor drepturilor fundamentale atât ale cetățenilor UE, cât și ale 
resortisanților țărilor terțe trebuie asigurată încă de la început, în conformitate cu Carta 
drepturilor fundamentale. 

 Prima dimensiune a interoperabilității este capacitatea, oferită polițiștilor de frontieră 
și agenților de poliție, de a interoga simultan mai multe sisteme de informații și de a produce 
rezultate combinate pe un singur ecran, cu respectarea deplină a drepturilor de acces ale 
acestora, în conformitate cu respectivele scopuri. Aceasta necesită platforme cu o interfață de 
căutare unică susceptibile de a consulta simultan diferite sisteme de informații printr-o singură 
interogare. Instituirea unei interfețe de căutare unică reduce complexitatea sistemelor de 
informații la nivel european, întrucât le permite polițiștilor de frontieră și agenților de poliție să 
interogheze simultan mai multe sisteme de informații prin intermediul unei singure proceduri, în 
conformitate cu drepturile lor de acces. Mai multe state membre au instalat deja astfel de 
platforme cu o interfață de căutare unică.  

 A doua dimensiune a interoperabilității este interconectivitatea sistemelor de 
informații. Aceasta înseamnă că diferitele sisteme sau baze de date sunt în măsură să „comunice 
unele cu altele” din punct de vedere tehnic. Datele înregistrate într-un sistem ar putea fi 
consultate automat, la nivel central, de un alt sistem. Acest lucru necesită o compatibilitate 
tehnică între sisteme, iar elementele de date stocate în aceste sisteme (de exemplu, amprentele 
digitale) trebuie să fie interoperabile. Interconectivitatea poate reduce cantitatea de date care 
circulă în rețelele de comunicații și tranzitează sistemele naționale. Conceptul de 
interconectivitate este inclus în viitorul sistem de intrare/ieșire (EES). Viitorul EES va fi în 



8 
 

măsură să comunice direct cu VIS la nivel central și viceversa. Aceasta este o etapă importantă 
în ceea ce privește remedierea fragmentării actuale a arhitecturii UE a gestionării datelor pentru 
controlul și securitatea frontierelor, precum și a problemelor conexe. Efectuarea de verificări 
încrucișate automate va scuti statele membre de necesitatea de a interoga VIS cu ocazia 
verificărilor la frontieră, va reduce cerințele de întreținere și va îmbunătăți performanța 
sistemului. 

 O a treia dimensiune a interoperabilității este domeniul elementelor biometrice de 
identificare. De exemplu, în cazul în care sunt colectate amprente digitale la un consulat al unui 
stat membru cu echipamente specifice, este esențial ca aceste amprente să poată fi corelate prin 
intermediul VIS la un punct de control la frontieră dintr-un alt stat membru, utilizând 
echipamente de alt tip. Aceeași cerință se aplică și interogărilor de amprente digitale din alte 
sisteme: eșantioanele biometrice trebuie să respecte cerințele minime de calitate și format pentru 
a asigura, fără dificultate, acest tip de interoperabilitate. La nivelul sistemului, interoperabilitatea 
elementelor biometrice de identificare permite utilizarea unui serviciu comun de corespondențe 
biometrice pentru mai multe sisteme de informații, respectând normele privind protecția datelor 
cu caracter personal prin compartimentarea datelor, cu norme separate de control al accesului 
pentru fiecare categorie de date.  

 Crearea unui depozit comun de date la nivelul UE pentru diferite sisteme de 
informații. Depozitul comun ar constitui un modul de bază, care conține datele fundamentale 
(date alfanumerice și biometrice), în timp ce alte elemente de date și caracteristicile specifice ale 
diverselor sisteme de informații (de exemplu, date privind vizele) ar fi stocate în module 
specifice. Modulul de bază și modulele specifice ar fi conectate între ele pentru a face legătura 
între seturile de date respective. Astfel s-ar crea o gestionare modulară și integrată a 
identității în materie de frontiere și securitate. Respectarea normelor de protecție a datelor ar 
trebui să fie asigurată, de exemplu prin compartimentarea datelor, recurgându-se la norme 
separate de control al accesului pentru fiecare categorie de date. Instituirea unui depozit comun 
de date ar permite depășirea fragmentării actuale a arhitecturii UE a gestionării datelor pentru 
controlul și securitatea frontierelor.  

 Pentru toate cele patru dimensiuni ale interoperabilității menționate mai sus (interfața de 
căutare unică, interconectivitatea sistemelor, serviciul unic de corespondențe biometrice și 
depozitul comun de date), este necesar ca datele stocate în diferite sisteme de informații sau 
module să fie compatibile. Pentru a realiza acest lucru, este important să se continue activitatea 
privind un format uniform al mesajelor (Uniform Message Format – UMF), în vederea creării 
unui standard comun pentru toate sistemele de informații relevante.  
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 Poziția României 

 În principiu, România susţine crearea unei interfeţe unice la nivel european. Ar trebui însă 
depăşite impedimentele de natură legală la nivel european, care, în prezent limitează accesul 
la unele dintre aceste sisteme la un număr restrâns de autorităţi şi la domenii punctuale. 

 România analizează, cu mult interes, aspectele cuprinse în această nouă comunicare, care 
abordează în mod constructiv multe dintre provocările actuale de la nivel UE în materie de 
schimb de informaţii, cu impact asupra obiectivului de securitate internă.  

 De asemenea, din perspectiva României este important ca, prin măsurile avute în vedere 
pentru realizarea interoperabilităţii şi schimbului de informaţii, să fie asigurată o abordare 
unitară între statele membre Schengen şi statele non-membre Schengen (inclusiv cele care 
aplică parţial acquis-ul Schengen), prin asigurarea accesului la toate bazele de date pentru 
acestea din urmă.  

 În plan intern, multe dintre măsurile programate de Comisie la nivel european sunt deja în 
derulare, iar autorităţile române participă activ la solicitările de informaţii punctuale sau 
chestionare. România a dezvoltat interfeţe prin care se accesează simultan mai multe baze de 
date, cu răspuns automat din acestea, vizând persoane, documente şi autovehicule.  

 Membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au examinat 
Comunicarea Comisiei Europene: Sisteme de informații mai puternice și mai inteligente în 
materie de frontiere și securitate – COM (2016) 205 și în urma dezbaterilor au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să aprobe un proiect de opinie favorabil asupra acestei comunicări având 
în vedere necesitatea realizării interoperabilității sistemelor de informații şi schimbului de 
informaţii pentru a permite gestionarea eficientă a migrației și pentru a contribui la securitatea 
internă a UE. 

 

PREŞEDINTE, 

Eugen Nicolicea 
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