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Frontex iš arti

Pirmą kartą Europos Sąjunga 
turi savo statutinių pareigūnų 
tarnybą – Europos sienų ir 
pakrančių apsaugos nuolatinį 
korpusą. Iš FRONTEX ir ES valstybių 
narių pareigūnų sudarytas 
korpusas padeda nacionalinėms 
institucijoms, susiduriančioms su 
problemomis prie išorės sienų.
Nuolatinio korpuso nariai 
daugiausia dirbs prie ES sienų. 
Vis dėlto, jei prireiktų, jie gali būti 
siunčiami už ES ribų į šalis, kurios 
prašo FRONTEX pagalbos prie savo 
sienų su ES. Nuolatinio korpuso 
nariams suteikiama dauguma 
įgaliojimų, kuriuos turi nacionaliniai 
sienos apsaugos pareigūnai. Jie 
gali patikrinti asmens tapatybę ir 
pilietybę, leisti arba atsisakyti leisti 
atvykti į ES ir patruliuoti tarp sienos 
perėjimo punktų.

Europos sienų ir 
pakrančių apsaugos 
nuolatinis korpusas

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra 
FRONTEX remia ES valstybių narių ir Šengeno 
asocijuotųjų šalių veiksmus valdant ES išorės sienas ir 
kovojant su tarpvalstybiniu nusikalstamumu.

Sukūrus naująjį nuolatinį korpusą, pirmąją Europos 
statutinių pareigūnų tarnybą, FRONTEX veikia tose 
vietovėse, kur Europos šalims reikia pagalbos ir 
bendradarbiauja su jomis kuriant saugesnę ir labiau 
apsaugotą Europą.

Informacijos 
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FRONTEX žino, kas ir kur vyksta prie sienų ir kaip į tai 
reaguoti.
Agentūra nuolat stebi padėtį prie Europos sienų ir už jų 
bei vertina įvairių rūšių kylančias rizikas. Visą savo veiklą 
vykdome remdamiesi šia analize.

FRONTEX stebi, analizuoja ir apibendrina informaciją, 
gautą iš įvairių šaltinių, pavyzdžiui, lėktuvų, bepiločių 
orlaivių ir palydovų surinktus vaizdus ir duomenis, taip 

pat informaciją, kurią pateikia nacionalinės institucijos ir 
kuri randama atviruose šaltiniuose.

 ■ Išorės sienų stebėjimas visą parą kasdien

 ■ Padėties vertinimo ir rizikos analizės ataskaitos

 ■ Srautinis vaizdo siuntimas iš vykdomų stebėjimo 
skrydžių tikruoju laiku

Pasitelkdama šias žinias FRONTEX gali padėti ES 
valstybėms narėms aptikti galimas silpnas grandis ir 
sumažinti Europos išorės sienų pažeidžiamumą.

FRONTEX padeda ES valstybėms narėms ir Šengeno 
asocijuotosioms šalims užtikrinti, kad išorės sienos 
būtų saugios, apsaugotos ir tinkamai veiktų. Agentūra 
teikia lanksčią operacinę paramą, siųsdama pareigūnus 
ir įrangą, pavyzdžiui, lėktuvus ir laivus, ten, kur 
nacionalinėms institucijoms jų labiausia trūksta. Šiame 
procese Europos nuolatinio korpuso pareigūnai atlieka 

pagrindinį vaidmenį. Jie gali būti greitai nusiųsti prie ES 
išorės sienų ir už jų.

Mūsų prioritetas – užtikrinti ES išorės sienų saugumą. 
Prie visų sienų FRONTEX pareigūnai padeda 
nacionalinėms institucijoms kovoti su nusikalstamumu, 
pavyzdžiui,

kovoti su narkotikų, ginklų ir pavogtų automobilių 
kontrabanda, taip pat su prekyba žmonėmis ir neteisėtu 
žmonių gabenimu. Pasitelkus agentūros Kovos su 
dokumentų klastojimu kompetencijos centre dirbančius 
ekspertus ir jų turimą įrangą galima aptikti suklastotus 

MES ŽINOME

MES REMIAME

Kova su tarpvalstybiniu nusikalstamumu

Jie aptinka 
šimtus pavogtų 
automobilių 
ir suklastotų 
dokumentų

Jie padeda ES valstybėms 
narėms aptikti 
cigaretes ir narkotikus, 
kontrabanda gabenamus 
į Europos Sąjungą

Jie renka žvalgybos 
informaciją apie 
nusikaltėlių tinklus

Jie padeda nustatyti 
asmenis, tarpvalstybiniu 
mastu vykdančius neteisėtą 
žmonių gabenimą ir 
prekybą žmonėmis



Netrukus agentūros sienų ir pakrančių apsaugos 
pareigūnai galės naudotis savo pačių įranga. Agentūra 
nuolat perka ir išperkamosios nuomos būdu įsigyja 
patrulinių automobilių, laivų, lėktuvų ir kitos įrangos.

Vienas iš pagrindinių FRONTEX uždavinių – nustatyti, 
kokios novatoriškos technologijos gali būti 
pasitelkiamos vykdant sienų kontrolę, įskaitant dirbtinį 

intelektą, kelyje atliekamus patikrinimus kertant sieną 
ir nuotoliniu būdu pilotuojamus orlaivius. Surinkta 
informacija agentūra pasidalija su nacionalinėmis 
teisėsaugos institucijomis Europos Sąjungoje.

Be to, siekdama užtikrinti aukščiausius sienų kontrolės 
standartus visoje Europoje, FRONTEX kiekvienais metais 
rengia mokymus, kuriuose dalyvauja šimtai pareigūnų.

dokumentus, kuriais dažnai naudojamasi vykdant kitas 
nusikalstamas veikas.

Įvykiai už ES ribų turi tiesioginį poveikį mūsų saugai 
ir saugumui. Todėl FRONTEX veikia ir už ES ribų, 
pavyzdžiui, Albanijoje, ir turi ryšių palaikymo pareigūnų 
tinklą Afrikoje, Vakarų Balkanuose ir Turkijoje.

FRONTEX – svarbiausia ES valstybių narių partnerė 
grąžinant asmenis, kuriuos nacionalinės institucijos 
pripažino neteisėtai esančiais Europoje. Tai asmenys, 
dėl kurių teismai ar nacionalinės institucijos priėmė 
sprendimą grąžinti, nes jie išnaudojo visus teisėtus 

būdus likti ES, arba asmenys, kurie įvykdė nusikalstamas 
veikas ar viršijo vizoje nurodytą leistino buvimo trukmę.

Šiuo metu vienas iš 10 grąžintų asmenų yra 
išsiunčiamas iš ES pasinaudojant FRONTEX teikiama 
parama. Agentūra koordinuoja ir finansuoja 
grąžinimo iš valstybių narių operacijas. Vykdydama 
šias operacijas agentūra rengia užsakomuosius 
skrydžius ar užsako bilietus į komercinius skrydžius. 
Padėdama nacionalinėms institucijoms gauti kelionės 
dokumentus ir palaikyti ryšius su institucijomis 
kelionės tikslo šalyse, FRONTEX užtikrina, kad 
grąžinimo procedūros būtų veiksmingesnės.
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FRONTEX OPERACIJŲ RAJONAI

Bendra operacija Themis (Italija)
Bendra operacija Poseidon Sea (Graikija)
Operacijos Indalo ir Minerva (Ispanija)
Vakarų Balkanai (Albanija, Juodkalnija)
Bulgarija
Vengrija
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Plac Europejski 6
00-844 Warsaw, Poland
frontex@frontex.europa.eu
www.frontex.europa.eu

Nuo 2022 m. FRONTEX perims ETIAS (Europos kelionių informacijos ir leidimų 
sistemos) centrinio padalinio valdymą. Naudojant naująją sistemą bus atliekama 
išankstinė asmenų, galinčių į ES atvykti be vizos, patikra, taip sustiprinant 
saugumą Šengeno erdvėje.

FRONTEX atliks esminį vaidmenį ETIAS veikloje, nes kiekvieną dieną visą 
parą padės tikrinti prašymus išduoti kelionės leidimus. Agentūra taip pat 
užtikrins, kad naudojant sistemą būtų nustatytos galimos grėsmės visų 
europiečių saugumui.
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