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ANEXA II 

 

Lista dispoziţiilor acquis-ului Schengen, astfel cum este acesta integrat 

în cadrul Uniunii Europene, şi ale actelor adoptate în temeiul acestuia 

sau conexe acestuia, care urmează să devină 

obligatorii şi aplicabile pe teritoriul noilor state membre de la data aderării 

[menţionată la articolul 4 alineatul (1) din protocol] 

 

 

 

(1) Acordul între guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, al Republicii Federale 

Germania şi al Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, 

semnat la Schengen la 14 iunie 1985 1.  

 

 

 

                                                 
1  JO L 239, 22.9.2000, p. 13. 
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(2) Următoarele dispoziţii ale Convenţiei semnate la Schengen la 19 iunie 1990 1 de punere în 

aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la 

frontierele comune, Actul final al acestei convenţii şi declaraţiile comune care fac trimitere la 

aceasta, modificate de unele dintre actele enumerate la alineatul (8) de mai jos: 

 

Articolul 1, în măsura în care se referă la dispoziţiile prezentului alineat; articolele 3-7, cu excepţia 

articolul 5 alineatul (1) litera (d); articolul 13; articolele 26 şi 27; articolul 39; articolele 44-59; 

articolele 61-63; articolele 65-69; articolele 71-73; articolele 75 şi 76; articolul 82; articolul 91; 

articolele 126-130, în măsura în care se referă la dispoziţiile prezentului alineat şi articolul 136; 

declaraţiile comune 1 şi 3 din Actul final. 

 

                                                 
1  JO L 239, 22.9.2000, p. 19, convenţie astfel cum a fost modificată ultima dată prin 

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 871/2004 (JO L 162, 30.4.2004, p. 29). 
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(3) Următoarele dispoziţii ale acordurilor de aderare la Convenţia semnată la Schengen la 19 

iunie 1990 de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată 

a controalelor la frontierele comune, actele finale ale acestora şi declaraţiile aferente, astfel cum au 

fost modificate de unele dintre actele enumerate în alineatul 8 de mai jos: 

 

(a) Acordul privind aderarea Republicii Italiene, semnat la 27 noiembrie 1990: 

– articolul 4; 

– Declaraţia comună 1 din partea II a Actului final; 

 

(b) Acordul privind aderarea Regatului Spaniei, semnat la 25 iunie 1991: 

– articolul 4; 

– Declaraţia comună 1 din partea II a Actului final; 

– Declaraţia 2 din partea III a Actului final; 

 

(c) Acordul privind aderarea Republicii Portugheze, semnat la 25 iunie 1991: 

– articolele 4, 5 şi 6; 

– Declaraţia comună 1 din partea II a Actului final; 
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(d) Acordul privind aderarea Republicii Elene, semnat la 6 noiembrie 1992: 

– articolele 3, 4 şi 5; 

– Declaraţia comună 1 din partea II a Actului final; 

– Declaraţia 2 din partea III a Actului final; 

 

(e) Acordul privind aderarea Republicii Austria, semnat la 28 aprilie 1995: 

– articolul 4; 

– Declaraţia comună 1 din partea II a Actului final; 

 

(f) Acordul privind aderarea Regatului Danemarcei, semnat la 19 decembrie 1996: 

– articolul 4, articolul 5 alineatul (2) şi articolul 6; 

– Declaraţiile comune 1 şi 3 din partea II a Actului final; 

 

(g) Acordul privind aderarea Republicii Finlanda, semnat la 19 decembrie 1996: 

– articolele 4 şi 5; 

– Declaraţiile comune 1 şi 3 din partea II a Actului final; 

– Declaraţia Guvernului Republicii Finlanda privind Insulele Åland din partea III a 

 Actului final; 



 
AA2005/P/Anexa II/ro 5 

 

 

(h) Acordul privind aderarea Regatului Suediei, semnat la 19 decembrie 1996: 

– articolele 4 şi 5; 

– Declaraţiile comune 1 şi 3 din partea II a Actului final. 

 

(4) Următoarele acorduri încheiate de către Consiliu în conformitate cu articolul 6 din Protocolul 

Schengen: 

 

– Acordul încheiat la 18 mai 1999 între Consiliul Uniunii Europene şi Republica Islanda şi 

Regatul Norvegiei privind asocierea acestora din urmă la transpunerea, punerea în aplicare şi 

dezvoltarea acquis-ului Schengen, inclusiv a anexelor Actului final, declaraţiilor şi 

schimburilor de scrisori alăturate acestuia 1, aprobat prin Decizia Consiliului 1999/439/CE 2; 

 

 

                                                 
1  JO L 176, 10.7.1999, p. 36. 
2  JO L 176, 10.7.1999, p. 35. 
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– Acordul încheiat la 30 iunie 1999 între Consiliul Uniunii Europene şi Republica Irlanda şi 

Regatul Norvegiei cu privire la definirea drepturilor şi obligaţiilor în raporturile dintre Irlanda 

şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, pe de o parte, şi Republica Islanda şi 

Regatul Norvegiei, pe de alta, în materia acquis-ului Schengen care se aplică acestor state 1, 

aprobat prin Decizia Consiliului 2000/29/CE 2; 

 

– Acordul semnat la 25 octombrie 2004 între Consiliul Uniunii Europene şi Confederaţia 

Elveţiană privind asocierea Confederaţiei Elveţiene la transpunerea, punerea în aplicare şi 

dezvoltarea acquis-ului Schengen 3. 

 
 

                                                 
1  JO L 15, 20.1.2000, p. 2. 
2  JO L 15, 20.1.2000, p. 1. 
3  Atât timp cât acest acord nu este încă încheiat, atât timp cât se aplică provizoriu. 
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(5) Dispoziţiile următoarelor decizii ale Comitetului Executiv instituit prin Convenţia semnată la 

Schengen la 19 iunie 1990 de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind 

eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, modificate de unele dintre actele enumerate 

la alineatul (8) de mai jos: 

 

SCH/Com-ex (93) 10 Decizia Comitetului Executiv din 14 decembrie 1993 privind declaraţiile 

miniştrilor şi secretarilor de stat 

 

SCH/Com-ex (93) 14 Decizia Comitetului Executiv din 14 decembrie 1993 privind îmbunătăţirea 

practicii cooperării judiciare în materia combaterii traficului de droguri 

 

SCH/Com-ex (94) 16 rev. Decizia Comitetului Executiv din 21 noiembrie 1994 privind 

achiziţionarea ştampilelor comune de intrare şi ieşire 

 

SCH/Com-ex (94) 28 rev. Decizia Comitetului Executiv din 22 decembrie 1994 privind certificatul 

de autorizare a transportului de droguri şi substanţe psihotrope, prevăzut la articolul 75 

 

SCH/Com-ex (94) 29 rev. 2 Decizia Comitetului Executiv din 22 decembrie 1994 privind intrarea 

în vigoare a Convenţiei de punere în aplicare a Acordului Schengen din 19 iunie 1990 
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SCH/Com-ex (95) 21 Decizia Comitetului Executiv din 20 decembrie 1995 privind schimbul rapid, 

între statele Schengen, de date statistice şi concrete privind eventuale disfuncţii la frontierele 

externe 

 

SCH/Com-ex (98) 1 rev. 2 Decizia Comitetului Executiv din 21 aprilie 1998 privind activităţile 

Grupului Operativ, în măsura în care aceasta se referă la dispoziţiile alineatului (2) de mai sus 

 

SCH/ Com-ex (98) 26 def. Decizia Comitetului Executiv din 16 septembrie 1998 privind înfiinţarea 

Comitetului permanent pentru evaluarea şi punerea în aplicare a dispoziţiilor Schengen 

 

SCH/Com-ex (98) 35 rev. 2 Decizia Comitetului Executiv din 16 septembrie 1998 privind 

transmiterea Manualului comun statelor candidate la UE  

 

SCH/Com-ex (98) 37 def. 2 Decizia Comitetului Executiv din 27 octombrie 1998 privind adoptarea 

unor măsuri de combatere a imigrării ilegale, în măsura în care aceasta se referă la dispoziţiile 

alineatului (2) de mai sus 

 

SCH/Com-ex (98) 51 rev. 3 Decizia Comitetului Executiv din 16 decembrie 1998 privind 

cooperarea poliţienească transfrontalieră în materia prevenirii şi depistării infracţiunilor 
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SCH/Com-ex (98) 52 Decizia Comitetului Executiv din 16 decembrie 1998 privind Broşura cu 

privire la cooperarea poliţienească transfrontalieră, în măsura în care aceasta se referă la dispoziţiile 

alineatului (2) de mai sus 

 

SCH/Com-ex (98) 57 Decizia Comitetului Executiv din 16 decembrie 1998 privind introducerea 

unui formular armonizat pentru invitaţii, declaraţii de garanţie şi atestări de cazare 

 

SCH/Com-ex (98) 59 rev. Decizia Comitetului Executiv din 16 decembrie 1998 privind detaşarea 

coordonată a consilierilor în materie de documente 

 

SCH/Com-ex (99) 1 rev. 2 Decizia Comitetului Executiv din 28 aprilie 1999 privind normele în 

materie de stupefiante 

 

SCH/Com-ex (99) 6 Decizia Comitetului Executiv din 28 aprilie 1999 privind acquis-ul Schengen 

în materie de telecomunicaţii  

 

SCH/Com-ex (99) 7 rev. 2 Decizia Comitetului Executiv din 28 aprilie 1999 privind ofiţerii de 

legătură 

 

SCH/Com-ex (99) 8 rev. 2 Decizia Comitetului Executiv din 28 aprilie 1999 privind principiile 

generale care reglementează plata informatorilor 
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SCH/Com-ex (99) 10 Decizia Comitetului Executiv din 28 aprilie 1999 privind traficul ilegal de 

arme de foc 

 

SCH/Com-ex (99) 13 Decizia Comitetului Executiv din 28 aprilie 1999 privind versiunile definitive 

ale Manualului comun şi ale Instrucţiunilor consulare comune: 

 

– anexele 1-3, 7, 8 şi 15 ale Instrucţiunilor consulare comune; 

– Manualul comun, în măsura în care acesta se referă la dispoziţiile alineatului (2) de mai sus, 

 inclusiv anexele 1, 5, 5A, 6, 10 şi 13. 

 

SCH/Com-ex (99) 18 Decizia Comitetului Executiv din 28 aprilie 1999 privind îmbunătăţirea 

cooperării poliţieneşti în materie de prevenire şi depistare a infracţiunilor. 

 

(6) Următoarele declaraţii ale Comitetului Executiv instituit prin Convenţia semnată la Schengen 

la 19 iunie 1990 de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea 

treptată a controalelor la frontierele comune, în măsura în care acestea se referă la dispoziţiile 

alineatului (2) de mai sus: 

 

SCH/Com-ex (96) decl. 6 rev. 2 Declaraţia Comitetului Executiv din 26 iunie 1996 privind 

extrădarea 
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SCH/Com-ex (97) decl. 13 rev. 2 Declaraţia Comitetului Executiv din 9 februarie 1998 privind 

răpirea de minori. 

 

(7) Următoarele decizii ale Grupului Central instituit prin Convenţia semnată la Schengen la 19 

iunie 1990 de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată 

a controalelor la frontierele comune, în măsura în care acestea se referă la dispoziţiile alineatului (2) 

de mai sus: 

 

SCH/C (98) 117 Decizia Grupului Central din 27 octombrie 1998 privind adoptarea unor măsuri de 

combatere a imigrării ilegale 

 

SCH/C (99) 25 Decizia Grupului Central din 22 martie 1999 privind principiile generale care 

reglementează plata informatorilor. 

 

(8) Următoarele acte întemeiate pe acquis-ul Schengen sau conexe în alt mod acestuia: 

 

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1683/95 din 29 mai 1995 de instituire a modelului uniform de 

viză (JO L 164, 14.7.1995, p. 1) 
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Decizia Consiliului 1999/307/CE din 1 mai 1999 de stabilire a modalităţilor de integrare a 

Secretariatului Schengen în cadrul Secretariatul General al Consiliului (JO L 119, 7.5.1999, p. 49) 

 

Decizia Consiliului 1999/435/CE din 20 mai 1999 privind definirea acquis-ului Schengen în scopul 

stabilirii, în conformitate cu dispoziţiile relevante din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene 

şi din Tratatul privind Uniunea Europeană, a temeiului juridic pentru fiecare din dispoziţiile sau 

deciziile care constituie acquis-ul Schengen (JO L 176, 10.7.1999, p. 1) 

 

Decizia Consiliului 1999/436/CE din 20 mai 1999 de stabilire, în conformitate cu dispoziţiile 

relevante din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi din Tratatul privind Uniunea 

Europeană, a temeiului juridic pentru fiecare dintre dispoziţiile sau deciziile care constituie acquis-

ul Schengen (JO L 176, 10.7.1999, p. 17) 

 

Decizia Consiliului 1999/437/CE din 17 mai 1999 privind anumite modalităţi de aplicare a 

Acordului încheiat între Consiliul Uniunii Europene şi Republica Islanda şi Regatul Norvegiei în 

ceea ce priveşte asocierea acestor două state la punerea în aplicare, asigurarea respectării şi 

dezvoltarea acquis-ului Schengen (JO L 176, 10.7.1999, p. 31) 
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Decizia Consiliului 1999/848/CE din 13 decembrie 1999 privind aplicarea integrală a acquis-ului 

Schengen pe teritoriul Greciei (JO L 327, 21.12.1999, p. 58) 

 

Decizia Consiliului 2000/365/CE din 29 mai 2000 privind cererea Regatului Unit al Marii Britanii 

şi Irlandei de Nord de a participa la punerea în aplicare a unora dintre dispoziţiile acquis-ului 

Schengen (JO L 131, 1.6.2000, p. 43) 

 

Decizia Consiliului 2000/586/JAI din 28 septembrie 2000 de instituire a unei proceduri de 

modificare a articolului 40 alineatele (4) şi (5), a articolului 41 alineatul (7) şi a articolului 65 

alineatul (2) din Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind 

eliminarea treptată a controalelor la frontierele externe comune (JO L 248, 3.10.2000, p. 1) 

 

Decizia Consiliului 2000/751/CE din 30 noiembrie 2000 privind declasificarea anumitor părţi din 

Manualul comun adoptat de Comitetul Executiv instituit prin Convenţia de punere în aplicare a 

Acordului Schengen din 14 iunie 1985 (JO L 303, 2.12.2000, p. 29) 

 

Decizia Consiliului 2000/777/CE din 1 decembrie 2000 privind punerea în aplicare a acquis-ului 

Schengen pe teritoriul Danemarcei, Finlandei, Suediei, precum şi pe teritoriul Islandei şi Norvegiei 

(JO L 309, 9.10.2000, p. 24) 

 

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 539/2001 din 15 martie 2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai 

căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre şi a 

listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sunt scutiţi de această obligaţie (JO L 81, 21.3.2001, p. 1) 
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Regulamentul Consiliului nr. 789/2001/CE din 24 aprilie 2001 care rezervă Consiliului 

competenţele de execuţie în ceea ce priveşte anumite norme metodologice şi proceduri de 

examinare a cererilor de viză (JO L 116, 26.4.2001, p. 2) 

 

Regulamentul Consiliului nr. 790/2001/CE din 24 aprilie 2001 care rezervă Consiliului 

competenţele de execuţie în ceea ce priveşte anumite norme metodologice şi proceduri de realizare 

a controlului şi supravegherii frontierelor (JO L 116, 26.4.2001, p. 5) 

 

Decizia Consiliului 2001/329/CE din 24 aprilie 2001 de actualizare a părţii VI şi a anexelor 3, 6 şi 

13 la Instrucţiunile consulare comune şi a anexelor 5(a), 6(a) şi 8 la Manualul comun (JO L 116, 

26.4.2001, p. 32), în măsura în care aceasta se referă la anexa 3 la Instrucţiunile consulare comune 

şi la anexa 5(a) la Manualul comun 

 

Directiva Consiliului 2001/51/CE din 28 iunie 2001 de completare a dispoziţiilor articolului 26 din 

Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 (JO L 187, 10.7.2001, p. 

45) 

 

Decizia Consiliului 2001/886/JAI din 6 decembrie 2001 privind dezvoltarea Sistemului de 

Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II) (JO L 328, 13.12.2001, p. 1) 
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Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2414/2001 din 7 decembrie 2001 de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să 

deţină viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre şi a listei ţărilor terţe ai căror 

resortisanţi sunt scutiţi de această obligaţie (JO L 327, 12.12.2001, p. 1) 

 

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2424/2001 din 6 decembrie 2001 privind dezvoltarea Sistemului 

de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II) (JO L 328, 13.12.2001, p. 4) 

 

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 333/2002 din 18 februarie 2002 de stabilire a unui model 

uniform de formular pentru aplicarea unei vize eliberate de statele membre titularilor unui 

document de călătorie nerecunoscut de către statul membru care emite formularul respectiv (JO L 

53, 23.2.2002, p. 4) 

 

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 334/2002 din 18 februarie 2002 de modificare a Regulamentul 

Consiliului (CE) nr. 1683/95 de instituire a unui model uniform de viză (JO L 53, 23.2.2002, p. 7) 

 

Decizia Consiliului 2002/192/CE din 28 februarie 2002 privind cererea Irlandei de a participa la 

punerea în aplicare a unora dintre dispoziţiile acquis-ului Schengen (JO L 64, 7.3.2002, p. 20) 

 

Decizia Consiliului 2002/352/CE din 25 aprilie 2002 privind revizuirea Manualului comun (JO L 

123, 9.5.2002, p. 47) 
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Decizia Consiliului 2002/353/CE din 25 aprilie 2002 privind declasificarea părţii II din Manualul 

comun adoptat de Comitetul Executiv instituit prin Convenţia de punere în aplicare a Acordului 

Schengen din 14 iunie 1985 (JO L 123, 9.5.2002, p. 49) 

 

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1030/2002 din 13 iunie 2002 de instituire a unui model uniform 

de permis de şedere pentru resortisanţii ţărilor terţe (JO L 157, 15.6.2002, p. 1) 

 

Decizia Consiliului 2002/587/CE din 12 iulie 2002 privind revizuirea Manualului comun (JO L 187, 

16.7.2002, p. 50) 

 

Decizia-cadru a Consiliului 2002/946/JAI din 28 noiembrie 2002 privind consolidarea cadrului 

penal pentru a preveni facilitarea intrării, tranzitului şi şederii neautorizate (JO L 328, 5.12.2002, p. 

1) 

 

Directiva Consiliului 2002/90/CE din 28 noiembrie 2002 de definire a facilitării intrării, tranzitului 

şi şederii neautorizate (JO L 328, 5.12.2002, p. 17) 

 

Decizia Consiliului 2003/170/JAI din 27 februarie 2003 privind utilizarea în comun a ofiţerilor de 

legătură trimişi în străinătate de instituţiile de aplicare a legii ale statelor membre (JO L 67, 

12.3.2003, p. 27) 
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Regulamentul Consiliului (CE) nr. 453/2003 din 6 martie 2003 de modificare a Regulamentului 

(CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru 

trecerea frontierelor externe ale statelor membre şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sunt 

scutiţi de această obligaţie (JO L 69, 13.3.2003, p. 10) 

 

Decizia Consiliului 2003/725/JAI din 2 octombrie 2003 de modificare a dispoziţiilor articolului 40 

alineatele (1) şi (7) din Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 

privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune (JO L 260, 11.10.2003, p. 37) 

 

Directiva Consiliului 2003/110/CE din 25 noiembrie 2003 privind sprijinul în cazurile de tranzit în 

scopul expulzării pe calea aerului (JO L 321, 6.12.2003, p. 26) 

 

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 377/2004 din 19 februarie 2004 de constituire a reţelei de ofiţeri 

de legătură în materie de imigrare (JO L 64, 2.3.2004, p. 1) 

 

Decizia Consiliului 2004/466/CE din 29 aprilie 2004 de modificare a Manualului comun în sensul 

prevederii efectuării controalelor de frontieră specializate privind minorii însoţiţi (JO L 157, 

30.4.2004, p. 136) 

 

Directiva Consiliului 2004/82/CE din 29 aprilie 2004 privind obligaţia transportatorilor de a 

comunica date privind pasagerii (JO L 261, 6.8.2004, p. 24) 
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Decizia Consiliului 2004/573/CE din 29 aprilie 2004 privind organizarea de zboruri comune pentru 

expulzarea de pe teritoriul a două sau mai multe state membre a resortisanţilor ţărilor terţe care fac 

obiectul măsurilor individuale de expulzare (JO L 261, 6.8.2004, p. 28) 

 

Decizia Consiliului 2004/574/CE din 29 aprilie 2004 de modificare a Manualului comun (JO L 261, 

6.8.2004, p. 36) 

 

Decizia Consiliului 2004/512/CE din 8 iunie 2004 de constituire a Sistemului de Informaţii privind 

Vizele (SIV) (JO L 213, 15.6.2004, p. 5) 

 

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2007/2004 din 26 octombrie 2004 de constituire a Agenţiei 

europene pentru gestionarea cooperării operative la frontierele externe ale statelor membre ale 

Uniunii Europene (JO L 349, 25.11.2004, p. 1) 

 

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2133/2004 din 13 decembrie 2004 privind obligaţia autorităţilor 

competente ale statelor membre de a ştampila cu regularitate documentele de călătorie ale 

resortisanţilor ţărilor terţe în momentul trecerii de către aceştia a frontierelor externe ale statelor 

membre, precum şi de modificare a dispoziţiilor Convenţiei pentru aplicarea Acordului Schengen şi 

a Manualului comun adoptat în acest scop (JO L 369, 16.12.2004, p. 5) 

 

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2252/2004 din 13 decembrie 2004 privind standardele referitoare 

la elementele de securitate şi datele biometrice cuprinse în paşapoartele şi documentele de călătorie 

eliberate de statele membre (JO L 385, 29.12.2004, p. 1) 

 

 

    

 


