
Aġenzija f’daqqa t’għajn



Frontex mill-qrib

Għall-ewwel darba, l-Unjoni Ewropea 
għandha l-forza armata tagħha: 
Il-korp permanenti Ewropew tal-
Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta. 
Dan huwa magħmul minn uffiċjali 
tal-Frontex u tal-Istati Membri tal-
UE li jappoġġjaw lill-awtoritajiet 
nazzjonali li qed jiffaċċjaw sfidi fil-
fruntieri esterni tagħhom.
Il-membri tal-korp permanenti se 
jaħdmu prinċipalment fil-fruntieri tal-
UE. Iżda jekk ikun meħtieġ, jistgħu 
jiġu skjerati wkoll barra mill-UE lejn 
pajjiżi li jitolbu l-għajnuna tal-Frontex 
fil-fruntieri tagħhom. Il-membri tal-
korp permanenti jikkondividu ħafna 
mis-setgħat tal-gwardji tal-fruntiera 
nazzjonali. Dawn jistgħu jivverifikaw 
l-identità u n-nazzjonalità ta’ 
persuna, jippermettu jew jirrifjutaw 
id-dħul fl-UE u jgħassu bejn il-punti 
ta’ qsim tal-fruntieri.

Korp Permanenti 
Ewropew tal-Gwardja tal-
Fruntiera u tal-Kosta

Il-Frontex, l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-
Fruntiera u tal-Kosta, tappoġġja lill-Istati Membri tal-UE 
u lill-Pajjiżi Assoċjati ma’ Schengen fil-ġestjoni tal-
fruntieri esterni tal-UE u fil-ġlieda kontra l-kriminalità 
transkonfinali.

Bil-korp permanenti li għadu kif inħoloq, l-ewwel forza 
armata tal-Ewropa, il-Frontex hija preżenti fil-postijiet 
fejn il-pajjiżi Ewropej jeħtieġu appoġġ, filwaqt li taħdem 
magħhom għal Ewropa aktar sikura u sigura.

Ġbir u kondiviżjoni 
ta’ informazzjoni

ll-ġlieda kontra 
I- kriminalità 

transkonfinali

Tfittxija 
u salvataġġ

Verifiki fil-
fruntieri

Sorveljanza fil-
fruntieri

Ritorni



Il-Frontex taf x’qed iseħħ fil-fruntieri, fejn qed iseħħ u kif 
tirreaġixxi.
L-Aġenzija kontinwament iżżomm għajnejha fuq is-
sitwazzjoni fil-fruntieri tal-Ewropa u lil hinn, u tivvaluta 
diversi tipi ta’ riskji. Din l-analiżi tiggwida l-attivitajiet 
kollha tagħna.

Il-Frontex tissorvelja, tanalizza u tgħaqqad l-informazzjoni 
minn sorsi differenti. Dawn jinkludu immaġnijiet u data 

minn ajruplani, droni u satelliti, kif ukoll informazzjoni 
minn awtoritajiet nazzjonali u sorsi miftuħa.

 ■ Monitoraġġ bla waqfien tal-fruntieri esterni

 ■ Rapporti dwar is-sitwazzjoni u l-analiżi tar-riskji

 ■ Vidjow tal-istrimjar f'ħin reali minn titjiriet ta’ 
sorveljanza

B’dan l-għarfien, il-Frontex tista’ tgħin lill-Istati Membri 
tal-UE jidentifikaw punti dgħajfa potenzjali u jnaqqsu 
l-vulnerabbiltà tal-fruntieri esterni tal-Ewropa.

Il-Frontex tgħin lill-Istati Membri tal-UE u lill-Pajjiżi 
Assoċjati ma’ Schengen jiggarantixxu fruntieri esterni 
sikuri, siguri u li jiffunzjonaw tajjeb. L-Aġenzija toffri 
appoġġ operattiv flessibbli, billi tibgħat uffiċjali u tagħmir 
bħal ajruplani u bastimenti fejn l-awtoritajiet nazzjonali 
jeħtiġuhom l-aktar. L-uffiċjali tal-korp permanenti Ewropew 
għandhom rwol ewlieni f’dan il-proċess. Dawn jistgħu jiġu 
skjerati malajr fil-fruntieri esterni tal-UE u lil hinn.

Is-sigurtà tal-fruntieri esterni tal-Ewropa hija l-prijorità 
tagħna. Tul il-fruntieri kollha, l-uffiċjali tal-Frontex jgħinu 
lill-awtoritajiet nazzjonali jiġġieldu l-kriminalità.

Dan jinkludi l-ġlieda kontra t-traffikar tad-drogi, tal-armi 
tan-nar u tal-karozzi misruqa, flimkien mat-traffikar tal-
bnedmin u l-faċilitazzjoni ta’ dħul klandestin ta’ bnedmin. 
Iċ-Ċentru ta’ Eċċellenza tal-Aġenzija għall-Ġlieda Kontra 
l-Frodi tad-Dokumenti għandu esperti u tagħmir għad-
dispożizzjoni tiegħu biex jgħin jiġu identifikati dokumenti 
foloz li ta’ spiss jintużaw biex isiru aktar reati.

AĦNA NAFU

AĦNA 
NAPPOĠĠJAW

Il-ġlieda kontra l-kriminalità transkonfinali

Dawn jidentifikaw 
mijiet ta' 
karozzi misruqa 
u dokumenti 
foloz

Dawn jgħiinu lill Istati 
Membri tal-UE jsibu 
d-drogi u s-sigaretti 
ttraffikati lejn l-Unjoni 
Ewropea

Dawn jiġbru 
I-intelliġenza 
dwar in-networks 
kriminali

Dawn jgħiinu wkoll fid-
detezzjoni ta' faċilitazzjoni 
ta' dħul klandestin ta' 
bnedmin u ta' traffikar ta' 
bnedmin bejn il-fruntieri



L-uffiċjali tal-gwardja tal-kosta u tal-fruntiera tal-aġenzija 
dalwaqt se jkunu jistgħu jiddependu mit-tagħmir tagħhom 
stess. L-Aġenzija qed timxi ’l quddiem billi tixtri u tikri 
l-karozzi, id-dgħajjes, l-ajruplani u tagħmir ieħor tal-
għassa tagħha stess.

Wieħed mill-kompiti ewlenin tal-Frontex huwa li tidentifika 
teknoloġiji innovattivi li jistgħu jintużaw għall-kontroll 

fil-fruntieri, inklużi l-intelliġenza artifiċjali, il-verifiki 
fil-fruntieri fuq il-post u l-inġenji tal-ajru ppilotati 
mill-bogħod. L-Aġenzija taqsam is-sejbiet tagħha mal-
awtoritajiet nazzjonali tal-infurzar tal-liġi fl-UE.

Il-Frontex għandha wkoll l-għan li tiżgura l-ogħla 
standards ta’ kontroll fil-fruntieri madwar l-Ewropa, filwaqt 
li tħarreġ mijiet ta’ uffiċjali kull sena.

Avvenimenti barra mill-Unjoni Ewropea għandhom impatt 
dirett fuq is-sikurezza u s-sigurtà tagħna. Din hija r-raġuni 
għaliex il-Frontex hija attiva wkoll barra l-UE, f’postijiet 
bħall-Albanija, u għandha network ta’ uffiċjali ta’ 
kollegament fl-Afrika, fil-Balkani tal-Punent u fit-Turkija.

Il-Frontex hija sieħeb ewlieni għall-Istati Membri tal-UE 
fir-ritorn ta’ persuni li jitqiesu mill-awtoritajiet nazzjonali li 
jgħixu illegalment fl-Ewropa. Dawn huma persuni li jkunu 
rċevew deċiżjoni ta’ ritorn mill-qrati jew mill-awtoritajiet 
nazzjonali wara li jkunu eżawrew ir-rotot legali kollha biex 

jibqgħu fl-UE, jew li jkunu wettqu reati kriminali jew damu 
aktar milli kien permess fil-viżi tagħhom.

Illum, wieħed minn kull 10 persuni li jiġu rritornati mill-
UE jiġi pproċessat bl-appoġġ tal-Frontex. L-Aġenzija 
tikkoordina u tiffinanzja operazzjonijiet ta’ ritorn mill-
Istati Membri. Din tikri ajruplani u tibbukkja postijiet 
fuq titjiriet kummerċjali għar-ritorni. Il-Frontex tagħmel 
ukoll il-proċess ta’ ritorn aktar effiċjenti, billi tgħin lill-
awtoritajiet nazzjonali jiksbu dokumenti tal-ivvjaġġar 
u tappoġġja kuntatt ieħor mal-awtoritajiet fil-pajjiżi 
ta’ destinazzjoni.
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OQSMA TAL-OPERAZZJONIJIET TAL-FRONTEX

L-Operazzjoni Konġunta Themis (l-Italja)
L-Operazzjoni Konġunta Poseidon Sea (il-Greċja)
L-Operazzjonijiet Indalo u Minerva (Spanja)
Il-Balkani tal-Punent (l-Albanija, il-Montenegro)
Il-Bulgarija
l-Ungerija
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Plac Europejski 6
00-844 Warsaw, Poland
frontex@frontex.europa.eu
www.frontex.europa.eu

Mill-2022, il-Frontex se tmexxi l-unità ċentrali tal-ETIAS – is-Sistema Ewropea ta’ 
Informazzjoni u ta’ Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar. Is-sistema l-ġdida se ssaħħaħ 
is-sigurtà taż-Żona Schengen billi twettaq skrinjar bikri ta’ persuni li jistgħu 
jivvjaġġaw lejn l-UE mingħajr viża.

Il-Frontex se jkollha rwol kruċjali fl-ETIAS billi tgħin biex jiġu vverifikati 
l-applikazzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni għall-ivvjaġġar, 24 siegħa kuljum, sebat 
ijiem fil-ġimgħa. Din se tiżgura wkoll li s-sistema tidentifika theddidiet potenzjali 
għas-sikurezza tal-Ewropej kollha.
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