
SUA cer introducerea pasapoartelor cu microcip in toate tarile OSCE
Statele Unite initiaza in aceasta saptamana un amplu demers diplomatic, prin care spera sa convinga 54
de natiuni sa introduca pasapoarte cu microcip, care sa contina fotografia digitala a posesorului si
caracteristicile sale biometrice. "Capacitatea teroristilor de a falsifica documente de calatorie sau de a
obtine prin frauda unele autentice ramane o problema serioasa in razboiul impotriva terorismului", se
arata in documentul pe care SUA il vor supune adoptarii de catre statele membre ale Organizatiei pentru
Securitate si Cooperare in Europa (OSCE). "Armonizarea masurilor de securitate in acest domeniu ar
restrange mai eficient libertatea de miscare a teroristilor si a membrilor retelelor de crima organizata",
adauga actul in cauza. SUA doresc sa obtina un acord multilateral cu partenerii din OSCE pentru a evita
varianta negocierilor bilaterale laborioase si de durata cu fiecare tara in parte. Americanii spera sa poata
semna acordul la intalnirea anuala ministeriala a OSCE, in 1-2 decembrie anul acesta, la Maastricht, iar
cele 54 de state sa se angajeze macar sa inceapa emiterea pasapoartelor cu date biometrice pana in
decembrie 2005. Dintre statele membre ale OSCE, 21 (majoritatea facand parte din UE) sunt
beneficiarele unui program care permite cetatenilor lor sa intre in SUA pentru o scurta perioada de timp
fara sa aiba nevoie de viza. Administratia americana intentioneaza insa sa le suspende acest privilegiu
daca acestea nu vor introduce noile pasapoarte pana in 26 octombrie 2004. Cu toate ca este vorba despre o
operatiune logistica destul de ampla, ea nu este totusi foarte dificila pentru Uniunea Europeana, care
intentiona oricum sa introduca pasapoartele cu scanare pe iris si alte informatii biometrice. In plus, dupa
11 septembrie 2001, OSCE s-a angajat sa impiedice deplasarile teroristilor prin intermediul controalelor
eficiente la granite, al controlului asupra eliberarii documentelor de identitate si de calatorie si al
masurilor de securitate destinate sa previna falsificarea acestora si folosirea frauduloasa.
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