
Prof. Dr. Thomas Schmitz1                                                                                                   10.06.2008 

LIBERA CIRCULAŢIE A PERSOANELOR ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ  

 
 

Structură 

 § 1 Introducere: libera circulaţie a persoanelor în spaţiul european al libertăţii, siguranţei  
  şi dreptului 
 I. Semnificaţia liberei circulaţii a persoanelor în cadrul integrării europene  
  • libera circulaţie a persoanelor şi integrarea economică  
  • libera circulaţie a persoanelor şi integrarea politică  
  • libera circulaţie a persoanelor şi integrarea socială  
  • Uniunea europeană ca un spaţiu de viaţă extins, geo-regional  

 II. Libera circulaţia a persoanelor în Uniunea europeană pe scurt  
  1) Drepturile subiective de liberă circulaţie ale cetăţenilor Uniunii  
   • Drept de liberă circulaţie din libertăţile fundamentale şi legislaţia generală a dreptului la liberă circulaţie   
       (Schema 1) 
  2) Simplificarea organizatorică a circulaţiei persoanelor şi măsurile de egalizare pentru păstrarea  
   siguranţei publice  
   • Renunţarea la controalele vamale la graniţele interne, organizarea de controale efective la graniţele  
    externe, cooperare a autorităţilor de siguranţă  
   • Politici comune cu privire la circulaţia şi şederea persoanelor din state terţe  
    (politică de viză, imigrare, azil şi de refugiaţi) 

 III. Acordul Schengen  
  • Dezvoltare istorică şi concept  
  • Acquis-ul Schengen 
  • Sistemul de Informaţii Schengen (SIS) 

 IV. Dogmatica generală a drepturilor de liberă circulaţie în Uniune (libertăţi fundamentale şi  
  drept general de liberă circulaţie) 
  • Schema 2 
  • Protecţia (doar) a mobilităţii în afara graniţelor   
  • Aplicabilitate directă, prioritate, convergenţă  
  • Responsabili şi destinatari  
  • Funcţii ca interdicţii de discriminare, interdicţii de îngrădire şi drepturi pozitive  
  • Domeniu de protecţie, îngrădire (intervenţie) şi bariere 
  • Interpretarea conformă cu dreptul la liberă circulaţie a dreptului naţional  
 

 § 2 Dreptul general la liberă circulaţie al cetăţenilor Uniunii (art. 18 TCE / 21 TFUE) 
  • Schema 3 

 I. Aspecte generale  
 II. Domeniul de protecţie 
 III. Îngrădiri 
 IV. Bariere şi bariere-bariere 
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 § 3 Dreptul la liberă circulaţie al angajaţilor (art. 39 ss. TCE / 45 ss. TFUE) 
  • Schema 4 

 I. Aspecte generale  
 II. Domeniul de protecţie 
 III. Îngrădiri 
 IV. Bariere şi bariere-bariere  
 

 § 4 Garantarea dreptului la liberă circulaţie în cadrul libertăţii de stabilire şi al libertăţii  
  de servicii  
 I. Libertatea de stabilire (art. 43 ss. TCE / 49 ss. TFUE) 
  • Schema 5 
  1) Aspecte generale 
  2) Domeniul de protecţie 
  3) Îngrădiri 
  4) Bariere şi bariere-bariere 
 II. Libertatea serviciilor (art. 49 ss. TCE / 56 ss. TFUE) 
  • Schema 6 
  1) Aspecte generale 
  2) Domeniul de protecţie 
  3) Îngrădiri 
  4) Bariere şi bariere-bariere 
 

 § 5 Viză, azil şi imigraţie (art. 61 ss. TCE / 67 ss. TFUE) 
 I. Observaţii prelimare 
  • un sistem de măsuri, care trebuie coordonate una cu cealaltă  
  • politici comunitare cu regulamente speciale şi reţinere Ordre-Public 
  • reforme extinse prin Tratatul de la Lisabona 

 II. Politica de vize pentru spaţiul libertăţii, al siguranţei şi al dreptului  
  • libera circulaţie a cetăţenilor din state terţe în Uniune  
  • cele mai importante instrumente legale pe scurt  
  • Codul de vize planificat  

 III. Controlul graniţelor externe ale spaţiului libertăţii, siguranţei şi al dreptului  
  • Codul de graniţă Schengen din 2006 

 IV. Politica de azil şi pentru refugiaţi în spaţiul libertăţii, siguranţei şi al dreptului  
  • legătură cu dreptul internaţional al refugiaţilor  
  • cele mai importante instrumente legale pe scurt (compentenţă de azil, norme minime, flux în masă de exilaţi) 

 IV. Politica de imigraţie în spaţiul libertăţii, siguranţei şi al dreptului  
  • statutul legal al membrilor statelor terţe, care sunt rezidenţi pe termen lung în Uniune  

Alte informaţii se găsesc pe pagina specială web a acestei întâniri la adresa http://lehrstuhl.jura.uni-goettingen.de/ 
tschmitz/Lehre/EU-Personenverkehr.htm. 
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