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Frontex od blizu

Prvič v zgodovini ima Evropska 
unija svojo uniformirano službo: 
stalno enoto evropske mejne in 
obalne straže. Sestavljajo jo uradniki 
agencije Frontex in držav članic EU, 
ki zagotavljajo podporo nacionalnim 
organom, ko se ti spoprijemajo 
z izzivi na svojih zunanjih mejah.
Člani stalne enote bodo delovali 
predvsem na mejah EU. Po potrebi 
pa se jih lahko napoti tudi zunaj meja 
EU v države, ki agencijo zaprosijo za 
pomoč na svojih mejah. Člani stalne 
enote imajo številna pooblastila 
nacionalnih pripadnikov mejne 
straže. Lahko preverijo identiteto 
in državljanstvo osebe, dovolijo ali 
zavrnejo vstop v EU in patruljirajo 
med mejnimi prehodi.

Stalna enota evropske 
mejne in obalne straže

Frontex, Evropska agencija za mejno in obalno stražo, 
podpira države članice EU in pridružene schengenske 
države pri upravljanju zunanjih meja EU in v boju proti 
čezmejnemu kriminalu.

Agencija z novoustanovljeno stalno enoto, evropsko 
prvo uniformirano službo, deluje tam, kjer evropske 
države potrebujejo podporo, in si skupaj z njimi 
prizadeva za varnejšo in bolj zaščiteno Evropo.

Zbiranje in 
izmenjava 
informacij

Boj proti 
čezmejnemu 

kriminalu

Iskanje in 
reševanje

Mejne kontrole Varovanje meje

Operacije 
vračanja



Frontex dobro ve, kaj se dogaja na mejah, kje je središče 
dogajanja in kako se odzvati.
Agencija stalno spremlja razmere na evropskih mejah in 
čez meje ter ocenjuje raznovrstna tveganja. Ta analiza je 
podlaga za vse njene dejavnosti.

Frontex spremlja, analizira in združuje informacije, ki jih 
prejme od številnih virov. Te vključujejo slike in podatke, 
pridobljene s pomočjo letal ter brezpilotnih zrakoplovov 

in satelitov, ter informacije, pridobljene od nacionalnih 
organov in prosto dostopnih virov.

 ■ Nadzor zunanjih meja 24 ur na dan sedem dni v tednu.

 ■ Poročila o stanju in analizi tveganja.

 ■ Pretakanje videovsebin v realnem času iz nadzornih 
preletov.

Na podlagi tega znanja lahko Frontex državam članicam 
EU pomaga, da ugotovijo morebitne pomanjkljivosti in 
zmanjšajo ranljivost evropskih zunanjih meja.

Frontex pomaga državam članicam EU in pridruženim 
schengenskim državam zagotoviti varnost in dobro 
upravljanje na zunanjih mejah. Agencija zagotavlja prožno 
operativno podporo, saj pošilja uradnike in opremo, na 
primer letala in plovila, tja, kjer jih nacionalni organi najbolj 
potrebujejo. V tem procesu imajo ključno vlogo uradniki 
evropske stalne enote. Te se lahko hitro napoti na zunanje 
meje EU in na območja zunaj teh meja.

Naša prednostna naloga je varovanje zunanjih meja 
Evrope. Uradniki agencije Frontex vzdolž meja pomagajo 
nacionalnim organom v boju proti kriminalu.

To vključuje boj proti tihotapljenju drog, pušk in ukradenih 
avtomobilov ter trgovini z ljudmi in tihotapljenju ljudi. 
Center odličnosti agencije za boj proti ponaredbi 
listin ima na voljo strokovnjake in opremo za pomoč 
pri prepoznavanju lažnih dokumentov, ki se pogosto 
uporabijo za več kaznivih dejanj.

Dogajanje zunaj Evropske unije neposredno vpliva na našo 
varnost in zaščito. Prav zato je Frontex dejaven tudi zunaj 

ZNANJE

PODPORA

Boj proti čezmejnemu kriminalu

Odkrijejo več 
sto ukradenih 
avtomobilov in 
lažnih listin.

Državam članicam EU 
pomagajo pri odkrivanju 
tihotapljenja drog in 
cigaret v Evropsko unijo.

Zbirajo obveščevalne 
podatke o kriminalnih 
mrežah.

Pomagajo odkrivati 
ljudi, ki se ukvarjajo 
s tihotapljenjem ljudi čez 
meje in trgovino z njimi.



Uradniki mejne in obalne straže agencije bodo kmalu 
imeli na voljo svojo opremo. Z odločitvijo, da kupi oziroma 
najame svoje patruljne avtomobile, čolne, letala in drugo 
opremo je agencija naredila pomemben korak naprej.

Ena od glavnih nalog Frontexa je opredeliti, katere 
inovativne tehnologije se lahko uporabljajo za nadzor 
meja, vključno z umetno inteligenco, mejne kontrole 

na točki prehoda in daljinsko upravljanje zrakoplovov. 
Agencija s svojimi ugotovitvami seznani nacionalne 
organe kazenskega pregona v EU.

Cilj Frontexa je tudi zagotoviti najvišje standarde nadzora 
meja po vsej Evropi, za kar vsako leto usposobi več sto 
uradnikov.

meja EU, na primer v Albaniji, in ima mrežo uradnikov za 
zvezo v Afriki, na Zahodnem Balkanu in v Turčiji.

Frontex je ključni partner držav članic EU pri vračanju 
ljudi, za katere nacionalni organi menijo, da v Evropi 
prebivajo nezakonito. To so ljudje, ki so od sodišč ali 
nacionalnih organov prejeli odločbo o vrnitvi, in to po 
tem, ko so izčrpali vse zakonite možnosti, da bi ostali 
v EU, ali so storili kazniva dejanja ali pa je potekla 
veljavnost njihovih vizumov.

Danes se vračanje vsake desete osebe iz EU izvede 
s pomočjo Frontexa. Agencija usklajuje in financira 
operacije vračanja iz držav članic. Najema letala in 
rezervira sedeže na komercialnih letih za vrnitev. 
Poleg tega izboljšuje učinkovitost postopka vračanja, 
saj nacionalnim organom pomaga pri pridobivanju 
potnih listin in podpiranju drugih stikov z organi 
v namembnih državah.
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OBMOČJA OPERACIJ AGENCIJE FRONTEX

Skupna operacija Themis (Italija)
Skupna operacija Posejdonsko Sea (Grčija)
Operacije Indalo in Minerva (Španija)
Zahodni Balkan (Albanija, Črna gora)
Bolgarija
Madžarska
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Plac Europejski 6
00-844 Warsaw, Poland
frontex@frontex.europa.eu
www.frontex.europa.eu

Od leta 2022 bo Frontex vodil osrednjo enoto Evropskega sistema za potovalne 
informacije in odobritve (ETIAS). Z novim sistemom se bo okrepila varnost 
schengenskega območja, saj bo mogoče hitro odkriti, katere osebe lahko potujejo 
v EU brez vizuma.

Frontex bo imel poglavitno vlogo v sistemu ETIAS, saj bo pomagal pri preverjanju 
vlog za odobritev potovanj, in sicer 24 ur na dan sedem dni v tednu. Poleg tega bo 
zagotovil, da bo sistem odkril morebitne grožnje za varnost vseh Evropejcev.
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