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Frontex lähedalt

Esmakordselt on Euroopa Liidul 
oma pääste- ja korrakaitse 
teenistus: Euroopa piiri- ja 
rannikuvalve alaline korpus. 
See koosneb Frontexi ja ELi 
liikmesriikide ametnikest, kes 
toetavad riikide ametiasutusi, mis 
seisavad silmitsi probleemidega 
oma välispiiridel.
Alalise korpuse liikmed töötavad 
peamiselt ELi piiridel. Kuid vajaduse 
korral võib neid lähetada ka 
väljaspool ELi asuvatesse riikidesse, 
mis taotlevad Frontexi abi oma 
piiride. Alalise korpuse liikmed 
jagavad mitmeid liikmesriikide 
piirivalve volitusi. Nad võivad 
kontrollida inimese isikusamasust 
ja kodakondsust, lubada või 
keelata ELi sisenemist ja patrullida 
piiriületuspunktide vahel.

Euroopa piiri- ja 
rannikuvalve alaline 
korpus

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex) toetab 
ELi liikmesriike ja Schengeni riike ELi välispiiride 
haldamisel ja piiriülese kuritegevusega võitlemisel.

Tänu äsja loodud alalisele korpusele, mis on Euroopa 
esimene pääste- ja korrakaitse teenistus, tegutseb 
Frontex kohtades, kus Euroopa riigid vajavad tuge, 
töötades koos nendega turvalisema ja kindlama 
Euroopa nimel.

Teabe kogumine 
ja jagamine

Piiriülese 
kuritegevusega 

võitlemine

Otsimis- ja 
päästetegevus

Piirikontrollid Piirivalve

Tagasisaatmised



Frontex teab, mis toimub piiridel, kus see toimub ning 
kuidas tuleks olukorrale reageerida.
Amet jälgib pidevalt olukorda Euroopa piiridel ja mujal 
ning hindab erinevaid riskiliike. See analüüs suunab 
kogu meie tegevust.

Frontex jälgib, analüüsib ja ühendab mitmesugustest 
allikatest pärit teavet. Need hõlmavad pilte ja andmeid 

lennukitelt, droonidelt ja satelliitidelt, samuti teavet 
riikide ametiasutustelt ja avalikest allikatest.

 ■ Välispiiride pidev jälgimine

 ■ Olukorra ja riskianalüüsi aruanded

 ■ Seirelendude reaalajas voogedastusvideo

Selle teabe abil saab Frontex aidata ELi liikmesriikidel 
tuvastada võimalikud nõrgad kohad ja vähendada 
Euroopa välispiiride haavatavust.

Frontex aitab ELi liikmesriikidel ja Schengeni riikidel 
tagada ohutu, turvalise ja hästi toimiva välispiiri. Amet 
pakub paindlikku operatiivtuge, saates ametnikke ja 
varustust, näiteks lennukeid ja laevu, just sinna, kus 
riikide ametiasutused neid kõige rohkem vajavad. 
Euroopa alalise korpuse ametnikel on selles protsessis 
oluline roll. Neid saab kiiresti lähetada ELi välispiiridele 
ja ka kaugemale.

Euroopa välispiiride turvalisus on meie prioriteet. 
Frontexi ametnikud aitavad riikide ametiasutusi 
võitluses kuritegevusega piiridel.

See hõlmab võitlust narkootikumide, relvade ja 
varastatud autode smugeldamise, inimkaubanduse 
ja inimeste ebaseadusliku üle piiri toimetamise vastu. 
Ameti dokumendipettusega võitlemise tippkeskuse 
käsutuses on eksperdid ja seadmed, kes ja mis aitavad 
tuvastada võltsitud dokumente, mida kasutatakse sageli 
rohkemate kuritegude toimepanemiseks.

TEAME

TOETAME

Piiriülese kuritegevuse vastu võitlemine

Nad avastavad 
sadu varastatud 
autosid ja 
võltsitud 
dokumente

Nad aitavad ELi 
liikmesriikidel 
leida Euroopa 
Liitu smugeldatud 
narkootikume ja sigarette

Nad koguvad 
luureteavet 
kuritegelike 
võrgustike kohta

Nad aitavad tuvastada 
inimsmugeldamist ja 
piiriülest inimkaubandust



Varsti saavad ameti piiri- ja rannikuvalveametnikud 
kasutada oma varustust. Amet kavatseb osta ja liisida 
oma patrullautosid, paate, lennukeid ja muud varustust.

Frontexi üks põhiülesandeid on teha kindlaks 
uuenduslikud tehnoloogiad, mida saab kasutada 
piirikontrolliks, sealhulgas tehisintellekt, jooksev 

piirikontroll ja kaugjuhitavad õhusõidukid. Amet jagab 
oma leide ELi riikide õiguskaitseasutustega.

Samuti on Frontexi eesmärk tagada rangeimad 
piirikontrollistandardid kogu Euroopas, koolitades 
selleks igal aastal sadu ametnikke.

Väljaspool Euroopa Liitu toimuvad sündmused 
mõjutavad otseselt meie ohutust ja julgeolekut. 
Seetõttu tegutseb Frontex ka väljaspool ELi, näiteks 
Albaanias, ning omab kontaktametnike võrgustikku 
Aafrikas, Lääne-Balkani piirkonnas ja Türgis.

Frontex on ELi liikmesriikide oluline partner nende 
inimeste tagasisaatmisel, kelle puhul riiklikud 
ametiasutused leiavad, et nad viibivad Euroopas 
ebaseaduslikult. Need on inimesed, kes said kohtute 
või riikide ametiasutuste poolt tagasisaatmisotsuse 
pärast kõigi ELi jäämise seaduslike võimaluste 

ammendamist või kes on toime pannud kuritegusid 
või ületanud oma viisa kehtivusaja.

Praegu tehakse ühe iga kümne EList tagasisaadetava 
inimese tagasisaatmistoiming Frontexi abil. 
Amet koordineerib ja rahastab liikmesriikide 
tagasisaatmistegevust. Amet rendib lennukeid 
ja broneerib kommertslendudel istekohti 
tagasipöördumiseks. Lisaks muudab Frontex 
tagasisaatmisprotsessi tõhusamaks, aidates riikide 
ametiasutustel hankida reisidokumente ja toetades 
muid kontakte sihtriikide ametiasutustega.
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FRONTEXI TEGEVUSPIIRKONNAD

Ühisoperatsioon Themis (Itaalia)
Ühisoperatsioon Poseidon (Kreeka)
Operatsioonid Indalo ja Minerva (Hispaania)
Lääne-Balkan (Albaania, Montenegro)
Bulgaaria
Ungar
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Plac Europejski 6
00-844 Warsaw, Poland
frontex@frontex.europa.eu
www.frontex.europa.eu

Alates 2022. aastast hakkab Frontex haldama Euroopa reisiinfo ja -lubade 
süsteemi (ETIAS) kesküksust. Uus süsteem suurendab Schengeni ala turvalisust, 
kontrollides varakult inimesi, kes võivad reisida ELi ilma viisata.

Frontexil saab ETIASis olema oluline roll, aidates kontrollida reisilubade taotlusi 
ööpäev läbi ja seitse päeva nädalas. Samuti tagab see, et süsteem tuvastab 
võimalikud ohud kõigi eurooplaste turvalisusele.
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