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Introducere
UE ajută statele membre să lupte mai eficient împotriva 

terorismului și a criminalității transfrontaliere grave, 

facilitând acțiunile comune și cooperarea între autoritățile 

polițienești și vamale naționale.



Lumea se schimbă, iar Europa se confruntă cu un mediu de 

securitate din ce în ce mai complex. Există o cerere din ce în 

ce mai mare ca Uniunea Europeană să devină mai capabilă, 

mai coerentă și mai strategică ca actor global. UE dispune 

de o gamă unică de instrumente care să contribuie la 

promovarea păcii și a securității acolo unde este necesar.

Rol global



Interne
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Combaterea terorismului in UE

O atenție deosebită trebuie acordată: 

● Instituțiilor, care pot fi ținta amenințărilor hibride ale actorilor statali și 

nestatali, printr-un amestec de atacuri fizice, atacuri cibernetice și campanii 

de dezinformare care încearcă să radicalizeze narațiunea politică. 

● Infrastructurii fizice și digitală, care oferă o mare varietate de servicii 

necesare vieții de zi cu zi (de exemplu, energie, transport, asistență 

medicală, finanțe etc.) ce este interconectată. Aceasta trebuie să fie 

protejata și să devină rezistenta atât împotriva atacurilor fizice, cât și 

împotriva atacurilor cibernetice, care au potențialul de a provoca efecte în 

cascadă care multiplică impactul inițial.



Începerea măsurilor

Din 2018, în UE există norme mai stricte de 

combatere a spălării banilor. Aceste norme 

fac dificilă ascunderea fondurilor ilegale sub 

straturi de societăți fictive și consolidează 

controalele asupra țărilor terțe riscante. De 

asemenea, acestea sporesc puterea 

autorităților de supraveghere financiară și 

îmbunătățesc accesul la informații și 

schimburile de informații.



Verificarea comerțului

În iunie 2019, Consiliul a adoptat noi norme 

pentru a limita disponibilitatea precursorilor de 

explozivi pentru publicul larg și pentru a asigura 

raportarea adecvată a tranzacțiilor suspecte de-a 

lungul întregului lanț de aprovizionare. Precursorii 

de explozivi sunt substanțe chimice care pot fi 

utilizate în scopuri legitime, dar pot fi, de 

asemenea, utilizate în mod abuziv pentru 

fabricarea ilicită de explozivi de casă.



Agendă de combatere a 

terorismului

La 9 decembrie 2020, Comisia a adoptat o nouă agendă de combatere a 

terorismului, ce presupune:

• Anticipare: identificarea vulnerabilităților, consolidarea preventiei acolo 

unde este cea mai mare nevoie

• Preventie: combaterea radicalizării la toate nivelurile

• Protectie: sporirea securității, consolidarea frontierelor externe

• Răspuns: reducerea la minimum a impactului, permiterea urmăririi 

penale, creșterea sprijinului acordat victimelor



Criminalitatea organizată reprezintă o 

amenințare la adresa cetățenilor, a 

întreprinderilor, a instituțiilor statului, precum 

și a economiei în ansamblu. Infractorii își

desfășoară cu ușurință activitatea la nivel

transfrontalier, ceea ce creează necesitatea

unei acțiuni coerente la nivel european. UE își

adaptează în permanență răspunsul în ceea

ce privește complexitatea din ce în ce mai

mare a situației, inclusiv dezvoltarea

agențiilor specializate ale UEEN, cum ar fi 

Europol, Eurojust și CEPOL.  

Importanța securității



În aprilie 2021, Comisia Europeană a adoptat 

Strategia UE de combatere a criminalității 

organizate pentru perioada 2021-2025. Strategia 

stabilește direcții de lucru și acțiuni prioritare 

pentru a aborda organizarea și modelul de afaceri 

al rețelelor infracționale. Strategia vizează 

stimularea cooperării în materie de aplicare a legii 

și de justiție, perturbarea structurilor de 

criminalitate organizată și combaterea 

infracțiunilor cu prioritate ridicată, eliminarea 

profiturilor generate de criminalitatea organizată 

și adaptarea autorităților de aplicare a legii și a 

sistemului judiciar la era digitală.

Combaterea crimei organizate



Alerte și intervenții
Autoritățile din întreaga UE utilizează Sistemul de 

informații Schengen (SIS) pentru a introduce sau a 

consulta alerte cu privire la persoane și obiecte 

căutate sau dispărute. Sistemul conține aproape 

90 de milioane de alerte, iar autoritățile l-au 

consultat de aproape 20 de milioane de ori pe zi în 

2021. Articolele 25 și 26 din Codul frontierelor 

Schengen prevăd că statele membre pot introduce 

controale temporare la frontiere în cazul unor 

evenimente previzibile.



Eliminarea controalelor la frontierele interne nu 

poate fi în detrimentul securității. Întrucât nu se 

efectuează controale la frontierele dintre

statele membre Schengen, țările UE au decis

să își unească forțele pentru a atinge obiectivul

de îmbunătățire a securității prin controale

eficiente la frontierele externe, facilitând în

același timp accesul persoanelor care au un 

interes legitim de a intra pe teritoriul UE.

Frontierele Externe ale UE



Externe
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Frontex

Frontex, Agenția Europeană pentru Poliția 

de Frontieră și Garda de Coastă, a fost 

înființată în 2004 cu scopul de a sprijini 

statele membre ale UE și țările asociate 

spațiului Schengen în protejarea frontierelor 

externe ale spațiului de liberă circulație al 

UE. 



Frontex

În ultimii ani, la frontierele externe ale Europei s-a înregistrat o creștere fără 

precedent a numărului de migranți și refugiați care doresc să intre pe teritoriul UE. 

Responsabilitatea pentru gestionarea controlului la frontiere le revine exclusiv 

țărilor care au frontiere externe. FRONTEX poate oferi însă asistență tehnică 

suplimentară țărilor UE care se confruntă cu presiuni severe exercitate de migrație. 

Agenția este, de asemenea, prezentă pe multe aeroporturi internaționale din 

Europa. În fiecare an, aproximativ 700 de milioane de persoane trec frontierele 

externe ale Europei. 



Una din cele mai mari provocări este

detectarea activităților ilegale fără a 

crea întârzieri pentru ceilalți călători. 

FRONTEX a devenit un punct central 

de contact și stabilește standarde

pentru toți polițiștii europeni de 

frontieră. Agenția se asigură că

informațiile esențiale (de exemplu, 

cele referitoare la documente

falsificate, autoturisme furate sau

traficanți de persoane) sunt transmise

imediat tuturor autorităților de 

frontieră.

Frontex



Încă din cel de-al Doilea Război Mondial, 

migrația a fost folosită ca armă. În contextul 

creșterii migrației ilegale, a războiului din 

Ucraina și a creșterii ostilității unor state vecine 

dar și a activităților ilegale, mai multe state au 

început construcția de garduri la granițele

externe ale Uniunii Europene. De exemplu, în 

2022, în contextul amenințărilor venite dinspre 

Federația Rusă și Belarus, țările Baltice și 

Polonia au început construcția de noi garduri la 

granițele cu aceste state ostile Uniunii 

Europene.

Garduri de frontieră



Garduri de frontieră
Garduri de la frontierele externe și 

interne ale Uniunii Europene



În urma invaziei militare a Rusiei în Ucraina, UE a 

reacționat rapid și a dat dovadă de solidaritate în

acțiune, ajutând persoanele aflate în dificultate. 

Aceasta a inclus ajutor umanitar direct, asistență

de urgență în materie de protecție civilă, sprijin la 

frontieră, precum și acordarea de protecție celor

care fug din calea războiului și intră în UE.Pentru

prima dată în istoria sa, Uniunea Europeană a 

activat Directiva privind protecția temporară care 

stabilește normele juridice pentru a ajuta la 

gestionarea sosirii în masă a persoanelor. În

paralel, Comisia Europeană a început rapid să se 

coordoneze cu țările UE pentru a colecta informații

despre situația de pe teren și pentru a preveni

traficul de persoane.

Criza migranților din Ucraina 



Acțiunea UE de combatere a situației migrației în

Ruta est-mediteraneeană se referă la sosirile

neregulamentare în Grecia, Cipru și Bulgaria. Un 

număr mare de refugiați care caută adăpost în

urma războiului civil sirian au ajuns în UE pe 

această rută în 2015. Punerea în aplicare a 

declarației UE-Turcia din martie 2016 a jucat un 

rol esențial în reducerea sosirilor neregulamentare

prin Turcia. În 2020, sosirile pe ruta est-

mediteraneeană au fost cu aproape 98 % mai

mici decât în 2015, dar numărul a crescut în 2021 

și 2022. Acordul cu Turcia a contribuit la 

reducerea numărului de vieți pierdute pe mare și

la combaterea persoanelor care introduc ilegal

migranți. 

Migranții din Orientul Mijlociu



● https://www.consilium.europa.eu/en/policies/fight-against-terrorism/

● https://www.eeas.europa.eu/eeas/counter-terrorism_en
● https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-migration-policy/eastern-

mediterranean-route/
● https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/733692/EPRS_BRI(

2022)733692_EN.pdf
● https://www.eeas.europa.eu/eeas/counter-terrorism_en
● https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/borders-and-

security_en
● https://frontex.europa.eu/language/ro/
● https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-

bodies/institutions-and-bodies-profiles/frontex_ro
● https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/eu-fight-against-crime/
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Mulțumim 
pentru atenție!
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