Media advisory
În contextul exercitării Președinției României la Consiliul Uniunii Europene,
Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice
la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA), în
colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne, organizează în data de 24 Aprilie
2019, la București, cea de-a X-a ediție a evenimentului Industry Roundtable „Soluții operaționale pentru trecerea frontierelor UE maritime și terestre în
mod continuu și securizat”.
Scopul evenimentului va fi consolidarea concluziilor la care a ajuns grupul de
lucru al statelor membre privind frontierele terestre și maritime convocat de
către eu-LISA în cadrul grupului consultativ al Sistemului de intrare/ieșire (EES).
Activitatea grupului a condus la elaborarea de concepte privind modul în care
trecerea rapidă a vehiculelor și a persoanelor poate fi gestionată la cele mai
dificile frontiere externe ale U.E., companiile private de profil fiind invitate să-și
exprime punctul de vedere referitor la propunerile prin care conceptele
elaborate pot deveni realitate. Companiilor li se vor solicita să furnizeze soluții
practice și să-și exprime opiniile cu privire la modul în care consultarea
sistemelor informatice de mari dimensiuni, înregistrarea și verificarea
eșantioanelor biometrice, precum și alți pași necesari se pot realiza eficient în
fluxuri de lucru fără întrerupere.

Agenda reuniunii
09:00 – 09:30 Înregistrarea participanților
09:30 – 09:50 Cuvânt de deschidere
Sesiunea 1: Cerințe tehnologice pentru viitoarele frontiere terestre și maritime ale Uniunii
Europene
09:50 – 10:05 Cerințe legislative, perspective și oportunități
10:05 – 10:45 Raportul final al Grupului de lucru privind soluțiile TIC pentru statele membre cu
frontiere externe terestre și maritime
10:45 – 11:00 Întrebări/Discuții
11:00 – 11:30 Pauză de cafea
Sesiunea 2: Soluții pentru frontierele terestre
11:30 – 12:00 Soluții pentru accelerarea trecerii frontierei la Eurotunnel în contextul ieșirii Marii
Britanii din UE
12:00 – 12:30 Prezentarea IDEMIA
12:30 – 13:00 Considerații operaționale privind desfășurarea EES Kiosks la o frontieră terestră
13:00 – 14:00 Pauză de prânz

Sesiunea 3: Soluții pentru frontierele maritime
14:00 – 14:30 Eficiența procesului de proiectare și tehnologie de asigurare a achizițiilor biometrice
de înaltă calitate pentru EES la frontierele maritime și terestre
14:30 – 15:00 Prezentare Deloitte
15:00 – 15:30 Prezentare Vancouver International Airport
15:30 – 16:00 Discuții/considerații finale

Informații practice
Evenimentul va avea loc în București, la Hotel Radisson Blu, Calea Victoriei 63 81 Sector 1.
Imagini de la activități vor fi furnizate de Televiziunea Română, broadcasterul
oficial al Președinției României la Consiliul Uniunii Europene.
Jurnaliștii interesați se pot acredita prin intermediul platformei de acreditare
disponibilă pe pagina de Internet a Președinției României la Consiliul Uniunii
Europene, www.romania2019.eu, accesând linkul următor:
https://accreditation.romania2019.eu/events/4j7bv1DOmRopgae
Legitimațiile de acreditare pot fi ridicate în ziua evenimentului de la biroul de
acreditare special amenajat în incinta hotelului Radisson Blu.
Pentru emiterea legitimațiilor, jurnaliștii trebuie să prezinte un document de
identitate sau pașaport valabil.
Presa va avea acces pentru oportunități de imagine la începutul reuniunii, în
intervalul orar 09:30 – 09:50.

