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Comunicat de presă 
Luxemburg, 11 noiembrie 2019 

Sistemele informatice de control la frontierele spațiului 
Schengen sunt bine proiectate, dar datele pe care le 
conțin acestea trebuie actualizate cu o mai mare 
promptitudine și trebuie să fie complete, avertizează 
Curtea de Conturi Europeană 
Autoritățile de control la frontiere din statele membre ar trebui să acorde o mai mare atenție 
introducerii cu promptitudine a unor date complete în sistemele de informații ale UE pe care se sprijină 
supravegherea frontierelor externe ale spațiului Schengen, se arată într-un nou raport al Curții de 
Conturi Europene. Sistemele informatice Schengen sunt un instrument puternic și sunt utilizate tot mai 
mult de către polițiștii de frontieră la efectuarea controalelor. Cu toate acestea, în prezent, unele date nu 
sunt incluse în sisteme, în timp ce alte date nu sunt complete sau nu sunt introduse în timp util. Acest 
lucru reduce eficiența unor controale la frontiere, afirmă Curtea. 

Crearea spațiului Schengen, care a eliminat controalele la frontiere între 22 de state membre participante 
și alte patru țări europene, a sporit importanța unui control și a unei supravegheri eficace a frontierelor 
externe ale acestui spațiu, cu scopul de a preveni criminalitatea și terorismul și de a controla migrația. 
Potrivit estimărilor, bugetul UE a pus la dispoziție peste 600 de milioane de euro pentru instituirea 
sistemelor informatice destinate să faciliteze munca polițiștilor de frontieră. 

Curtea a examinat în ce măsură principalele sisteme informatice de control la frontiere au permis 
polițiștilor de frontieră să verifice persoanele care intră în spațiul Schengen la punctele autorizate de 
trecere a frontierei (puncte de trecere terestre, puncte de trecere portuare și puncte de trecere 
aeroportuare). Sistemele informatice permit controale cu privire la persoane și obiecte, vize și azil, permit 
compararea amprentelor digitale, precum și accesarea de informații cu privire la registrele cu numele 
pasagerilor. Auditorii Curții au desfășurat vizite în Finlanda, Franța, Italia, Luxemburg și Polonia. 

https://eca.europa.eu/
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„Polițiștii de frontieră se bazează pe datele din sistemele informatice pentru a decide dacă să permită 
intrarea unei persoane, dar, uneori, ei nu primesc din sistem informații corespunzătoare pentru a putea lua 
această decizie”, a declarat doamna Bettina Jakobsen, membra Curții de Conturi responsabilă de raport. 
„Auditul nostru a vizat să identifice, la nivelul concepției și al utilizării acestor sisteme, acele aspecte care 
pot ajuta polițiștii de frontieră să își desfășoare activitatea în mod mai eficient.” 

Sistemele informatice Schengen sunt în general concepute în mod adecvat pentru a facilita controalele la 
frontiere și statele membre vizitate respectau în general cerințele prevăzute de legislație, afirmă Curtea. 
Unele țări facilitau însă controale mai eficiente la frontiere decât altele și statele membre ar putea utiliza 
sistemele de informații într-un mod mai sistematic.  

Peste jumătate dintre polițiștii de frontieră care au răspuns la chestionarul Curții permiseseră, la un 
moment dat, anumitor persoane să treacă frontiera fără să consulte sistemele. Curtea a constatat în 
special o discrepanță între numărul de vize Schengen acordate și numărul de vize verificate, fapt care ar 
putea sugera că vizele nu sunt verificate sistematic la toate punctele de trecere a frontierei. 

Polițiștii de frontieră nu primesc întotdeauna date actuale și complete din sisteme. De exemplu, atunci 
când verifică un nume, ei pot primi sute de rezultate (de cele mai multe ori, fals pozitive), pe care trebuie 
să le verifice manual. Acest lucru nu numai că scade eficiența controalelor la frontiere, ci, în același timp, 
sporește riscul de a se omite rezultatele pozitive reale, mai afirmă Curtea. 

Întârzierile mari înregistrate în punerea în practică a soluțiilor informatice pentru supraveghere și pentru 
registrele cu numele pasagerilor au împiedicat autoritățile de frontieră să facă schimb de informații 
importante. Întârzieri au existat și la nivelul schimbului de informații cu privire la situația de la frontieră și 
al schimbului de date dactiloscopice. Curtea avertizează că transmiterea cu întârziere a datelor 
dactiloscopice poate conduce la desemnarea incorectă a unei anumite țări ca fiind responsabilă de 
prelucrarea unei cereri de azil. Pe lângă aceasta, statele membre au nevoie de un timp îndelungat pentru 
a remedia deficiențele identificate în cursul evaluărilor sistemelor, evaluări pe care Curtea le consideră 
totuși a fi „riguroase și metodice”. 

Curtea recomandă Comisiei Europene să promoveze formări suplimentare cu privire la sistemele IT, să 
îmbunătățească procedurile de control al calității datelor, să analizeze discrepanțele legate de verificarea 
vizelor, să reducă întârzierile în ceea ce privește introducerea datelor și să reducă timpul necesar pentru 
corectarea deficiențelor identificate. 

Note către editori 

Fiecare stat Schengen are responsabilitatea exclusivă pentru protejarea propriilor frontiere, dar 
o cooperare eficace între aceste state necesită un anumit nivel de armonizare a controalelor la frontiere, 
precum și o politică comună în materie de vize. În 2018, statele Schengen au acordat peste 14 milioane de 
vize Schengen de scurtă ședere. În perioada octombrie 2015-septembrie 2017, Franța, Germania, Italia, 
Spania și Grecia – țările care au acordat cel mai mare număr de vize – au acordat aproape 18 milioane de 
vize, dar au efectuat mai puțin de 14 milioane de verificări. În plus, țările Schengen utilizează peste 200 de 
tipuri diferite de vize naționale care permit deplasarea în spațiul Schengen: aceste vize nu se regăsesc în 
sistemul informatic comun și nu sunt deci partajate cu alte țări. 

Numărul de resortisanți ai țărilor terțe cărora li s-a refuzat intrarea la frontierele externe a variat de la 
440 000 în 2017 la aproape 500 000 în 2009. În perioada 2013-2017, numărul de rezultate pozitive din 
sistem referitoare la persoane și obiecte căutate pe baza alertelor care își aveau originea în alte țări 
aproape s-a triplat, de la 87 000 la 243 000. Rapoartele lunare indică aproximativ 3 milioane de 
avertismente privind potențiale probleme de calitate a datelor, dintr-un număr total de aproximativ 82 de 
milioane de înregistrări. 
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UE a instituit cinci sisteme informatice de sprijin: Sistemul de informații Schengen, Sistemul de informații 
privind vizele, Baza europeană de date dactiloscopice ale solicitanților de azil, Sistemul european de 
supraveghere a frontierelor și sistemul PNR (registrul cu numele pasagerilor). Statele membre au utilizat 
doar în măsură limitată finanțarea UE disponibilă pentru îmbunătățirea sistemelor informatice pentru 
controlul la frontiere. 

Raportul special 20/2019, intitulat „Sistemele de informații ale UE care sprijină controlul la frontiere 
constituie un instrument puternic, dar este necesar să se pună un accent mai mare pe caracterul complet și 
actual al datelor”, este disponibil în 23 de limbi ale UE pe site-ul Curții (eca.europa.eu). Curtea a publicat în 
trecut mai multe rapoarte referitoare la subiecte conexe, cum ar fi sistemele informatice și controalele din 
domeniul vamal, Sistemul de informații Schengen și migrația externă. 
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