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Drepturile fundamentale la frontierele UE: rapoartele
FRA identifică o serie de provocări la orizont
Două noi rapoarte ale Agenției pentru Drepturi Fundamentale a
Uniunii Europene (FRA) prezintă situația drepturilor omului la
frontierele aeriene și terestre ale UE, prin care pot intra în UE pentru
prima dată atât solicitanții de azil, cât și victimele traficului de
persoane în scopul muncii, al exploatării sexuale și al prelevării de
organe. Rapoartele, care se bazează pe cercetări efectuate în cinci
aeroporturi și la șase puncte importante de trecere a frontierelor
terestre, arată că drepturile fundamentale pot fi încălcate la
frontierele UE. La fel ca raportul anterior al FRA privind drepturile
fundamentale la frontierele maritime din sudul Uniunii Europene,
aceste studii descriu tratamentul aplicat persoanelor care intră pe
teritoriul UE și aduc sugestii de îmbunătățire a respectării
drepturilor lor în calitate de ființe umane.
„Frontierele UE reprezintă primul punct de contact al Uniunii cu lumea
exterioară și tot de aici începe obligația UE de respectare a drepturilor
fundamentale”, afirmă directorul FRA, dl Morten Kjaerum. „Orice acțiune
întreprinsă de UE pentru a sprijini gestionarea frontierelor sale externe
trebuie să fie în conformitate cu drepturile fundamentale. Includerea
drepturilor fundamentale în evaluările Schengen privind controlul la
frontiere reprezintă deja un pas în direcția cea bună. Preocupările legate de
securitatea la frontiere nu trebuie să prevaleze asupra drepturilor
fundamentale, care trebuie să se afle în centrul unei gestionări moderne și
integrate a frontierelor”.
Cele două noi rapoarte dezvăluie o serie de probleme care afectează
drepturile fundamentale ale cetățenilor țărilor terțe care sosesc pe teritoriul
UE. În baza acestor constatări, FRA face o serie de propuneri de
îmbunătățire a garanțiilor privind drepturile fundamentale la frontierele UE,
care se adresează factorilor de decizie de la nivel european și național,
Agenției Europene pentru Gestionarea Frontierelor Externe (Frontex) și
personalului operativ care lucrează în punctele de control la frontieră. De
exemplu:
 deși polițiștii de frontieră sunt instruiți să aibă o conduită
profesionistă și respectuoasă, unii pasageri s-au confruntat cu lipsă
de amabilitate sau de receptivitate și cu un limbaj ostil din partea
acestora. Așadar, statele membre ale UE ar trebui să adopte măsuri
eficace de combatere a formelor grave de comportament
nerespectuos față de călători;
 mai puțin de jumătate dintre polițiștii de frontieră din aeroporturi au
declarat că informează persoanele supuse verificărilor amănunțite la
frontieră cu privire la motivele acestor verificări. De asemenea, peste
două treimi au declarat că nu sunt dispuși să informeze persoanele
cărora li se refuză intrarea în UE de unde pot să obțină asistență
juridică. Polițiștii de frontieră trebuie să le furnizeze tuturor călătorilor
informații oportune și adecvate atunci când aceștia sunt supuși
unor verificări amănunțite sau dacă li se refuză intrarea. De
asemenea, statele membre ar trebui să fie mai active în promovarea
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învățării limbilor străine de către polițiștii de frontieră, precum și să
instituie mecanisme eficace de asigurare a interpretării dintr-o limbă
în alta la punctele de trecere a frontierelor;
la punctele de trecere a frontierelor terestre, doi din trei polițiști de
frontieră au afirmat că nu inițiază proceduri de azil, nici măcar în
cazul în care călătorii declară că li s-ar pune în pericol viața sau
libertatea dacă ar fi obligați să se întoarcă în țara din care au plecat.
În aeroporturi, numai 22 % dintre polițiștii de frontieră au primit
orientări scrise privind modul de identificare a potențialelor victime
ale traficului de persoane. Prin urmare, polițiștii de frontieră trebuie
să fie mai bine instruiți și sensibilizați pentru a recunoaște
solicitanții de azil sau migranții care sunt victime ale traficului de
persoane. De asemenea, autoritățile de gestionare a frontierelor ar
trebui să asigure instituirea unor proceduri și punerea la dispoziție a
unor cursuri de formare pentru polițiștii de frontieră care
interacționează cu copiii;
spațiile destinate migranților cărora li se refuză intrarea sau care
sosesc fără documente sunt adesea insuficient dotate, deși
persoanele respective pot fi reținute acolo timp de câteva ore; în
unele aeroporturi migranții au fost reținuți mai multe zile. Statele
membre trebuie să garanteze că spațiile în care sunt reținute
persoanele cărora li s-a refuzat intrarea în UE răspund nevoilor de
bază, asigurând inclusiv furnizarea de mâncare și apă.

Conferința anuală a FRA privind drepturile fundamentale, care începe
astăzi, este dedicată în acest an temei drepturilor fundamentale și migrației
către UE. Pe lângă gestionarea frontierelor, în cadrul conferinței se vor
dezbate subiecte precum protecția copiilor, integrarea migranților și
intensificarea în unele zone a rasismului îndreptat împotriva migranților. De
asemenea, participanții vor discuta provocările generate de presiunile
recente exercitate asupra țărilor gazdă de la frontierele externe ale UE,
precum și modalitățile de a răspunde acestei situații. Vizitați site-ul
conferinței pentru a consulta programul și lista participanților.
Rapoartele integrale se pot descărca de aici:
 Drepturile fundamentale în aeroporturi: verificările la frontieră în
cinci aeroporturi internaționale din Uniunea Europeană
 Drepturile fundamentale la frontierele terestre: constatări obținute
la anumite puncte de trecere a frontierei din Uniunea Europeană
Pentru informații suplimentare, contactați echipa media a FRA:
E-mail: media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 30 642
Note pentru redactori:
 Cercetările pe teren pentru raportul privind punctele aeroportuare de
trecere a frontierelor au fost efectuate în aeroporturile Charles de
Gaulle (Franța), Fiumicino (Italia), Frankfurt (Germania), Manchester
(Regatul Unit) și Schiphol (Țările de Jos).
 Cercetările pe teren pentru raportul privind frontierele terestre s-au
desfășurat la El Tarajal și Ceuta (Spania/Maroc), Kapitan Andreevo
(Bulgaria/Turcia), Kipi (Grecia/Turcia), Medyka (Polonia/Ucraina),
Röszke (Ungaria/Serbia) și Vyšné Nemecké (Slovacia/Ucraina).
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Pentru informații suplimentare despre activitatea FRA în domeniul
azilului, migrației și frontierelor, precum și pentru publicațiile conexe,
consultați site-ul FRA.
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