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PROGRAMULUI NAȚIONAL 2021-2027 FONDUL PENTRU MANAGEMENTUL FRONTIERELOR ȘI POLITICA DE VIZE

Instituția

consultată

Text PN draft 2 - comentat Propunere/contribuție transmisă Modalitatea de integrare a

propunerilor /  justificarea

nepreluării

Ministerul

Investițiilor și

Proiectelor

Europene

Strategia RO privind implementarea PN

include măsuri de facilitare a sinergiilor și

complementarităților dintre IMFV și celelalte

programe de finanțare, în special prin

susținerea operațiunilor maritime cu scopuri

multiple, precum și prin completarea

finanțărilor din IMFV cu intervenții din FEDR,

în special prin sprijinirea acțiunilor în domeniul

mobilității și gestionării trecerii la frontieră și

gestionării migrației, și din FSE+, care ar putea

susține activități care vizează dezvoltarea

abilităților digitale ale polițiștilor de frontieră

Strategia RO privind implementarea PN include măsuri de facilitare a

sinergiilor și complementarităților dintre IMFV și celelalte programe de

finanțare, în special prin susținerea operațiunilor maritime cu scopuri

multiple, precum și prin completarea finanțărilor din IMFV cu intervenții

din FEDR, în special prin sprijinirea acțiunilor în domeniul mobilității și

gestionării trecerii la frontieră și gestionării migrației, și din FSE+, care

ar putea susține activități care vizează dezvoltarea abilităților digitale ale

polițiștilor de frontieră în cadrul formării profesionale pe parcursul

întregii vieți.

Preluat parțial, paragraful fiind

modificat astfel:

Strategia RO privind implementarea

PN include măsuri de facilitare a

sinergiilor și complementarităților

dintre IMFV și celelalte programe de

finanțare, în special prin susținerea

operațiunilor maritime cu scopuri

multiple, prin completarea

finanțărilor din IMFV cu intervenții

din FEDR (Interreg), în special prin

sprijinirea acțiunilor în domeniul

gestionării și mobilității trecerii

frontierei și managementul migrației,

și din FSE+, care ar putea susține

activități care vizează dezvoltarea

abilităților digitale ale personalului

autorităților publice competente.

Inspectoratul

General al

Poliției Române

În domeniile de finanțare ale IMFV, principala

provocare de politică la nivel național este dată

de aderarea RO la spațiul Schengen și

măsurile care trebuie luate la nivel național

pentru aplicarea Titlului III a Codului

Frontierelor Schengen

În domeniile de finanțare ale IMFV, principala provocare de politică la

nivel național este dată de aderarea RO la spațiul Schengen și măsurile

care trebuie luate la nivel național pentru aplicarea Titlului III a Codului

Frontierelor Schengen și a Regulamentelor SIS Recast 1860, 1861,

1862 din 2018.

Nepreluat, având în vedere faptul

că scopul paragrafului din textul

Programului Național este de a

evidenția "principala provocare de

politică la nivel național" , iar

aceasta include și aplicarea

regulamentelor SIS Recast, nefiind
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necesară precizarea expresă a

acestora.

Inspectoratul

General pentru

Imigrări

1. RO are în vedere implementarea cerințelor

cu impact financiar din Regulamentele

europene privind procedurile de azil și

screening, în special măsuri privind

procedura de azil la frontieră pentru toți

străinii depistați în zona de frontieră în

legătură cu o intrare ilegală pe teritoriul

statelor

1. RO are în vedere implementarea cerințelor cu impact financiar din

Regulamentele europene privind procedurile de azil și screening, în

special măsuri, cum ar fi înființarea de centre integrate, privind

procedura de azil la frontieră pentru toți străinii depistați în zona de

frontieră în legătură cu o intrare ilegală pe teritoriul statelor

membre.

2. Luând în calcul fluctuațiile fluxului migraționist, se va avea în

vederea finanțarea măsurilor propuse prin viitorul Regulament al

procedurii de screening, cum ar fi înființarea și operaționalizarea

centrelor integrate gestionare a situațiilor de presiune în materie de

migrație, în parteneriat cu celelalte autorități naționale responsabile

de managementul azilului și migrației

1. Nepreluat, având în

vedere faptul că Regulamentul

screening încă nu a fost aprobat,

considerăm că nu se impune la

acest moment detalierea privind

finanțarea centrelor integrate.

2. Nepreluat- Idem punctul 1

Inspectoratul

General al

Poliției de

Frontieră

1. Astfel, RO va finanța măsurile necesare

pentru implementarea tuturor aspectelor în

domeniul schimbului de informații

reglementate prin Regulamentul EBCGA

2.0 și utilizarea eficientă a EUROSUR, în

special prin crearea de centre locale de

coordonare, interconectarea rețelelor și

sistemelor de la nivel național cu

EUROSUR, automatizarea schimbului de

informații și controlul calității datelor și

informațiilor, asigurarea securității,

conectivității, performanței și disponibilității

sistemelor informaționale la nivel național.

2. În cadrul dezvoltării EES și ETIAS, la

nivelul RO, au fost luate măsurile necesare

1. Astfel, RO va finanța măsurile necesare pentru implementarea

tuturor aspectelor în domeniul schimbului de informații reglementate

prin Regulamentul EBCGA 2.0 și utilizarea eficientă a EUROSUR,

în special prin crearea extinderea accesului către centrele de centre

locale de coordonare, interconectarea rețelelor și sistemelor de la

nivel național cu EUROSUR, automatizarea schimbului de informații

și controlul calității datelor și informațiilor, asigurarea securității,

conectivității, performanței și disponibilității sistemelor

informaționale la nivel național.

2. În cadrul dezvoltării EES și ETIAS, la nivelul RO, au fost luate

măsurile necesare pentru punerea în aplicare a regulamentelor

aferente, inclusiv ajustările instituționale necesare, întocmirea

planului de management pentru implementarea acestora și

1. Preluat

2. Preluat parțial
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pentru punerea în aplicare a

regulamentelor aferente, inclusiv ajustările

instituționale necesare, întocmirea planului

de management pentru implementarea

acestora și identificarea nevoilor de

pregătire aferente. În colaborare cu

agențiile europene care vor furniza

pregătirea pentru statele membre în

vederea operaționalizării și operării EES și

ETIAS (eu-LISA, FRONTEX și CEPOL –

pentru partea de EES) se va elabora planul

național de pregătire a utilizatorilor finali

EES și ETIAS de la nivel PFR. Procesul de

pregătire a polițiștilor de frontieră din linia I

și II de control a fost inițiat, prin

parcurgerea unui modul on-line furnizat de

FRONTEX.

3. Implementarea eficientă a sistemelor de

informații la scară largă curente (SIS,

Eurodac, Ecris-TCN, EES, ETIAS) și

identificarea nevoilor de pregătire aferente. În colaborare cu

agențiile europene care vor furniza pregătirea pentru statele

membre în vederea operaționalizării și operării EES și ETIAS

(eu-LISA, FRONTEX și CEPOL – pentru partea de EES) se va

elabora a fost elaborat planul național de pregătire a utilizatorilor

finali EES și ETIAS de la nivel PFR. Procesul de pregătire a

polițiștilor de frontieră din linia I și II de control a fost inițiat, prin

parcurgerea unui modul on-line furnizat de FRONTEX.: au fost

întreprinse măsuri în vederea organizării stagiului de formare privind

EES la nivelul instituțiilor de învățământ ale Poliției de Frontieră,

dedicat multiplicatorilor naționali; pe platforma eLearning a PFR a

fost postat Stagiul de formare privind sistemul de Intrare/Ieșire

(EES); a fost organizată sesiunea de pregătire în domeniul EES, în

sistem video-conferință, de Agenția Frontex; a început instruirea în

domeniul IT oferită de eu-Lisa (online). În ceea ce privește ETIAS,

RO a identificat și transmis către Agenția Frontex și Agenția

eu-LISA nevoile de pregătire în domeniu, urmând ca în perioada

următoare, după primirea ofertei educționale a acestora să fie

elaborat și planul de pregătire la nivel național

3. implementarea eficientă a măsurilor de adaptare a sistemelor la

nivel național în contextul opraționalizării sistemelor de informații la

scară largă curente (SIS, Eurodac, Ecris-TCN, EES, ETIAS) și

viitoare, respectiv în contextul realizării la nivel european a

interoperabilității dintre aceste sisteme, reprezintă una din

provocările managementului integrat al frontierei la nivelul RO

4. În virtutea obiectivelor comune ale Regulamentelor 817/2019 și

818/2019 privind interoperabilitatea, RO va aborda prin IMFV acțiuni

pentru integrarea/adaptarea sistemelor naționale și dezvoltarea

instrumentelor necesare de interconectare, în principal pentru

îmbunătățirea eficacității și a eficienței verificărilor la frontierele

externe, pentru prevenirea și combaterea imigrației ilegale și pentru

3. Preluat
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viitoare, precum și interoperabilitatea dintre

acestea, reprezintă una din provocările

managementului integrat al frontierei la

nivelul RO.

4. În virtutea obiectivelor comune ale

Regulamentelor 817/2019 și 818/2019

privind interoperabilitatea, RO va aborda

prin IMFV acțiuni pentru integrarea

sistemelor naționale și dezvoltarea

instrumentelor necesare de interconectare,

în principal pentru îmbunătățirea eficacității

și a eficienței verificărilor la frontierele

externe, pentru prevenirea și combaterea

imigrației ilegale și pentru punerea în

aplicare a politicii comune în materie de

vize, și în secundar pentru prevenirea,

depistarea și investigarea infracțiunilor de

terorism sau a altor infracțiuni grave.

5. Ca atare, complementar acțiunilor finanțate

din FSI 2014-2021, prin IMFV, RO își

propune dezvoltarea, funcționarea și

modernizarea sistemelor EES și ETIAS la

nivel național, în special prin asigurarea

cerințelor privind interoperabilitatea

sistemelor TIC și consolidarea capacității

operaționale a structurilor nou înființate,

Unitatea Națională ETIAS și Punctele

Centrale de Acces EES și ETIAS , având în

vedere evoluțiile înregistrate în primii ani de

punerea în aplicare a politicii comune în materie de vize, și în

secundar pentru prevenirea, depistarea și investigarea infracțiunilor

de terorism sau a altor infracțiuni grave.

5. Ca atare, complementar acțiunilor finanțate din FSI 2014-2021, prin

IMFV, RO își propune dezvoltarea, funcționarea și modernizarea

infrastructurilor sistemelor EES și ETIAS la nivel național, în special

prin asigurarea cerințelor privind interoperabilitatea sistemelor TIC

în contextul operaționalizării sistemelor europene de informații EES,

ETIAS și consolidarea capacității operaționale a structurilor nou

înființate, Unitatea Națională ETIAS și Punctele Centrale de Acces

EES și ETIAS , având în vedere evoluțiile înregistrate în primii ani

de operare a sistemelor, precum și din eventuale modificări ale

cerințelor legale sau tehnice ale acestora

4. Preluat

5. Preluat
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operare a sistemelor, precum și din

eventuale modificări ale cerințelor legale

sau tehnice ale acestora.

Ministerul Justitiei

Ministerul Afacerilor Externe

Serviciul de Telecomunicații Speciale

MAI- Direcția Generală Comunicații și Tehnologia Informației

MAI- Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane

MAI - Direcția Generală Management Operațional

MAI - Direcția Generală Afaceri Europene, Schengen și Relații

Internaționale

MAI- Unitatea de Politici Publice

nu au fost primite propuneri/contribuții
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