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Strategie de reformare a Spatiului Schengen. Comisia Europeana cere admiterea
României, Bulgariei si Croatiei
Comisia Europeana a prezentat, miercuri, o strategie de reformare a Spatiului european de libera circulatie
Schengen, fiind propuse masuri de optimizare a managementului frontierelor externe si finalizarea
procesului de admitere a României, Bulgariei si Croatiei.
Comisia Europeana a transmis, miercuri, Parlamentului European si Consiliului Uniunii Europene un document
intitulat "Strategie în sensul unei functionari complete si reziliente a Spatiului Schengen".
"Astazi, Comisia Europeana prezinta o noua Strategie pentru a face cea mai mare zona de libera circulatie din
lume - Spatiul Schengen - mai puternica si mai rezilienta", anunta Comisia Europeana, conform unui comunicat
postat pe site-ul propriu.
Criza refugiatilor, din 2015, a evidentiat vulnerabilitati în managementul frontierelor exerne si în domeniul
sistemului de migratie, generând reintroducerea de controale la frontierele interne. De asemenea, au aparut
controale suplimentare din cauza riscurilor teroriste. În plus, criza pandemiei a generat presiuni suplimentare
asupra Spatiului Schengen, astfel ca multe state au reintrodus noi controale, afectând functionarea pietei
comunitare.
"Restabilirea Spatiului Schengen fara controale la frontierele interne este un lucru extrem de important pentru
întreaga Uniune Europeana. Acest lucru a fost recunoscut de Parlamentul European si de Consiliul European, care
au cerut restabilirea functionarii normale a Spatiului Schengen. (...) Spatiul Schengen reprezinta una dintre cele
mai clare manifestari privind o uniune din ce în ce mai mare între statele membre si între cetateni", arata Strategia,
vizualizata de MEDIAFAX.
Strategia prezinta masuri esentiale pentru sustinerea si oferirea de compensare pentru lipsa controalelor la frontiere
în cadrul Spatiului Schengen, precum si actiuni de crestere a rezistentei la viitoare provocari.
Comisia Europeana propune "un sistem eficient si modern de management pentru frontierele externe ale Uniunii
Europene", "consolidarea Spatiului Schengen la nivel intern" si "îmbunatatirea sistemelor de guvernare pentru a
stimula încrederea între statele membre si pentru o mai buna pregatire în sensul gestionarii crizelor".
Strategia prevede finalizarea extinderii Spatiului Schengen, astfel încât Bulgaria, România, Croatia si Republica
Cipru sa beneficieze deplin de sistemul liberei circulatii.
Comisia Europeana aminteste ca "Bulgaria si România au primit evaluari pozitive" privind integrarea în Spatiul
Schengen, iar, recent, acest lucru a devenit valabil si pentru Croatia. "Comisia Europeana considera ca acum este
momentul cel mai potrivit pentru a da curs acestor evaluari pozitive si cere Consiliului sa ia masurile necesare
astfel încât Bulgaria, România si Croatia sa devina membre ale spatiului fara controale la frontierele statelor
membre", subliniaza Strategia.
De asemenea, Comisia Europeana considera ca si Republica Cipru va putea adera la Spatiul Schengen dupa
finalizarea cu succes a procesului de evaluare.
Comisia Europeana urmeaza sa prezinte o Reglementare pentru revizuirea Mecanismului de Evaluare si
Monitorizare Schengen. De asemenea, Executivul UE va organiza constant forumuri Schengen si evaluari privind
modul în care a fost gestionata criza pandemiei la nivelul circulatiei în spatiul comunitar. În plus, va fi prezentat
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"un plan pentru situatii de urgenta" si va fi propus un "Instrument de urgenta destinat pietei unice".
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