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Cad is Frontex ann?
Tacaíonn Frontex, an Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda 
Teorann agus Cósta, le Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus le 
Tíortha Comhlachaithe Schengen teorainneacha seachtracha an 
Aontais a bhainistiú agus coireacht trasteorann a chomhrac.

Tá an ghníomhaireacht ina hionad barr feabhais le haghaidh 
gníomhaíochtaí rialaithe teorann ag teorainneacha seachtracha an 
Aontais, agus í ag comhroinnt faisnéise agus saineolais le gach 
Ballstát den Aontas agus le tíortha comharsanacha nach bhfuil san 
Aontas agus a dtéann treochtaí imirce agus coireacht trasteorann i 
bhfeidhm orthu. 

I measc na raidhse cúraimí atá uirthi, comhordaíonn an ghníom
haireacht imscaradh gardaí teorann agus cósta, agus imscaradh 
bád, eitleán, carranna patróil agus trealaimh eile, chuig tíortha an 
Aontais atá faoi bhrú eisceachtúil ag a dteorainneacha seachtracha.

Príomhfhreagrachtaí
Imscaradh allamuigh Soláthraíonn an ghníomhaireacht oifigigh 
fhorfheidhmithe dlí ó na Ballstáit agus ó Thíortha Comhlachaithe 
Schengen do limistéir theorann seachtraí a bhfuil cúnamh breise 
ag teastáil uathu. Soláthraíonn sí soithí, eitleáin agus trealamh 
faireachais teorann dóibh freisin. Mar aon le rialú teorann, 
cumhdaíonn oibríochtaí Frontex cúraimí a bhaineann le 
sábháilteacht mhuirí, seiceálacha slándála, cuardach agus tarrtháil 
agus cosaint an chomhshaoil.

Anailís riosca Déanann Frontex measúnú ar rioscaí do shlándáil 
teorann an Aontais. Forbraíonn sé léargas ar phatrúin agus 
treochtaí san imirce neamhrialta agus i ngníomhaíochtaí coiriúla 
trasteorann ag na teorainneacha seachtracha. Comhroinneann an 
ghníomhaireacht a cuid fionnachtana le tíortha an Aontais agus 
leis an gCoimisiún Eorpach agus úsáideann sí iad chun a 
gníomhaíochtaí amach anseo a phleanáil. Úsáidtear anailís riosca 
mar threoir i ngach gníomhaíocht de chuid Frontex.

Faireachán staide Déanann Frontex faireachán leanúnach ar 
theorainneacha seachtracha an Aontais Eorpaigh, agus é ag 
tabhairt an eolais is deireanaí agus foláireamh do Bhallstáit an 
Aontais, do Thíortha Comhlachaithe Schengen, don Choimisiún 
Eorpach agus do ghníomhaireachtaí eile. 

Measúnú leochaileachta Déanann an ghníomhaireacht 
meastóireachtaí bliantúla ar a inniúla agus a ullmhaithe atá gach 
Ballstát agus gach tír ar Tír Chomhlachaithe Schengen í chun 
déileáil le dúshláin ag a dteorainneacha seachtracha, lena náirítear 
brú imirce. Imscarann Frontex oifigigh idirchaidrimh chuig Ballstáit 
an Aontais chun cabhrú leis an ngníomhaireacht léargas 
cuimsitheach a choimeád ar rialú teorann ar leibhéal an Aontais.

Comhar Eorpach i leith Fheidhmeanna an Gharda Cósta  
Tacaíonn an ghníomhaireacht leis an gcomhar idir údaráis 
forfheidhmithe dlí, gníomhaireachtaí an Aontais agus údaráis 
chustaim ag teorainneacha muirí. Maidir leis na báid agus na 
heitleáin a imscartar ina cuid oibríochtaí, úsáidtear iad freisin chun 
faisnéis a bhailiú agus a chomhroinnt faoi rialú iascaigh, faoi 
thruailliú a bhrath agus faoi chomhlíonadh rialachán muirí.

Faisnéis a chomhroinnt faoi ghníomhaíochtaí coiriúla  
Déanann an ghníomhaireacht an fhaisnéis a bhailítear ag na 
teorainneacha a chomhroinnt le húdaráis náisiúnta iomchuí, le 
Europol agus le gníomhaireachtaí Eorpacha eile. Áirítear leis sin 
faisnéis faoi dhaoine a bhfuil drochamhras ann go bhfuil siad ag 
gabháil do ghníomhaíochtaí coiriúla, amhail smuigleáil imirceach, 
gáinneáil ar dhaoine agus sceimhlitheoireacht.

Oibríochtaí fillte Bíonn ag méadú ar an ról a imríonn Frontex i 
ndaoine nach bhfuil i dteideal fanacht san Aontas Eorpach a 
fhilleadh ar a dtír bhaile. Cé go gcabhraíonn an ghníomhaireacht 
leis na Ballstáit oibríochtaí fillte a chomhordú agus a mhaoiniú, 



féadfaidh sí oibríochtaí a sheoladh ar a tionscnamh féin freisin. 
Chun na críche sin, féadfaidh Frontex eitiltí a chairtfhostú agus 
suíocháin a chur in áirithe ar eitiltí tráchtála. Chomh maith leis sin, 
cabhraíonn an ghníomhaireacht leis na doiciméid riachtanacha 
taistil a fháil do na fillithe agus le saineolaithe a sholáthar chun 
cuidiú leis na hoibríochtaí fillte.

Caidreamh Seachtrach Tá comhar le tíortha lasmuigh den 
Aontas agus de limistéar Schengen ina chuid dhílis de shainordú 
Frontex. Tá sé ar cheann de na tosaíochtaí straitéiseacha atá ag an 
ngníomhaireacht freisin. Chun a áirithiú go gcuirfear chun feidhme 
an córas Eorpach um bainistiú comhtháite teorainneacha, déanann 
Frontex líonra comhpháirtíochtaí a fhorbairt agus a chothabháil le 
húdaráis teorann i stáit nach bhfuil san Aontas, go háirithe iad sin 
atá suite taobh leis an Aontas agus tíortha tionscnaimh agus 
idirthurais imirceach. Chomh maith leis sin, imscarann an 
ghníomhaireacht oifigigh idirchaidrimh chuig áiteanna lasmuigh 
den Aontas a dtéann imirce neamhrialta i bhfeidhm orthu. 

Mearfhreagairt Bíonn Frontex in ann gardaí teorann agus cósta 
agus trealamh a imscaradh go tapa chuig Ballstáit an Aontais agus 
chuig Tíortha Comhlachaithe Schengen a bhfuil éigeandáil ag 
bagairt orthu ag a dteorainneacha seachtracha. Ní mór do na 
Ballstáit suas le 1500 oifigeach a sholáthar ón mbuíon 
mearfhreagartha arna iarraidh sin ag an ngníomhaireacht.

Taighde agus Nuálaíocht Tugann Frontex saineolaithe rialaithe 
teorann le chéile leis an lucht taighde agus tionscail chun a 
chinntiú go bhfreastalaítear leis an teicneolaíocht nua ar na 
riachtanais atá ag údaráis rialaithe teorann. 

Oiliúint Forbraíonn Frontex comhchaighdeáin oiliúna d’údaráis  
teorann ar mhaithe le hoideachas gardaí teorann agus cósta a 
chomhchuibhiú san Aontas agus i dTíortha Comhlachaithe 
Schengen. Is é an aidhm atá leis sin a áirithiú go dtiocfaidh 
taistealaithe ar chaighdeáin aonfhoirmeacha rialaithe teorann 
nuair a thrasnaíonn siad teorainn sheachtrach de chuid an Aontais. 
Fágann sé freisin gur féidir le gardaí teorann agus cósta ó thíortha 
difriúla oibriú go héifeachtach lena chéile agus iad imscartha in 
oibríochtaí Frontex.

Oibríochtaí Comhpháirteacha
Is iad oibríochtaí comhpháirteacha na gníomhaíochtaí is infheicthe 
de chuid na gníomhaireachta. Mar aon le báid, carranna, eitleáin 
agus trealamh eile a imscaradh, imscarann Frontex na céadta 
duine d’oifigigh theorann agus chósta chun cúnamh a thabhairt do 
Bhallstáit a bhfuil dúshláin ag bagairt orthu ag teorainneacha 
seachtracha an Aontais. Tugtar faoi na hoibríochtaí sin ag 
teorainneacha mara agus talún na hEorpa agus ag aerfoirt 
idirnáisiúnta. Cé go bhfuil Frontex ag brath go príomha ar 
Bhallstáit an Aontais agus ar Thíortha Comhlachaithe Schengen 
faoi láthair chun na sainoifigigh agus an trealamh a sholáthar a 
theastaíonn dá oibríochtaí, tá an ghníomhaireacht ag bogadh 
anois i dtreo a trealamh féin a ghlacadh ar léas agus a cheannach. 
Tá ag Frontex freisin 1 500 oifigeach ar a laghad is féidir a 
imscaradh laistigh de chúig lá chun déileáil le héigeandálaí ag 
teorainneacha na hEorpa. 

Cé go dtacaíonn na hoibríochtaí ar muir atá ar siúl ag an 
ngníomhaireacht sa Mheánmhuir leis an Iodáil, leis an nGréig agus 
leis an Spáinn déileáil le brú imirce, cabhraíonn oibríochtaí uile na 
gníomhaireachta le dul i ngleic le cineálacha éagsúla coireachta 
trasteorann freisin. Tá cúraimí breise i gceist leis na hoibríochtaí ar 
muir, lena náirítear faireachán a dhéanamh ar thruailliú agus ar 
iascaireacht neamhdhleathach. Cuirtear na hoibríochtaí sin chun 
feidhme i gcomhar le gníomhaireachtaí eile de chuid an Aontais, go 
háirithe Europol, an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht 
Mhuirí agus an Ghníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach.
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Forfheidhmiú an dlí
Imríonn Frontex ról ríthábhachtach i slándáil inmheánach limistéar 
Schengen a neartú trí fhaireachán a dhéanamh ar a theorain neacha 
seachtracha, trí sheiceálacha slándála agus oibríochtaí fillte a sheo ladh 
agus trí dhul i mbun comhair le húdaráis náisiúnta agus le Europol. 

Rannchuidíonn Frontex leis an gcomhrac in aghaidh na sceimhli
theoireachta freisin trí chúnamh a thabhairt do na Ballstáit rialuithe 
a dhéanamh níos doichte ag na teorainneacha seachtracha agus trí 
thacú le sceimhlitheoirí eachtracha féideartha a bhrath. Tá na 
hoifigigh a nimscarann Frontex iad oilte i ndaoine a bhféadfadh 
baint a bheith acu leis an sceimhlitheoireacht a bhrath.

An ról atá ag Frontex 
in oibríochtaí cuardaigh 
agus tarrthála
Tá rannpháirtíocht in oibríochtaí cuardaigh agus tarrthála mar 
thosaíocht ag Frontex ón tús agus cumhdaítear an rannpháirtíocht 
sin sa rialachán ón Aontas lenar cruthaíodh an Garda Teorann agus 
Cósta Eorpach. Tá oibleagáid ar Frontex cúnamh teicniúil agus 
oibríochtúil a thabhairt ar muir chun tacú le haon oibríochtaí 
tarrthála a thagann chun cinn le linn oibríochtaí faireachais 
teorann.

Bíonn gníomhaíochtaí cuardaigh agus tarrthála ina gcuspóir 
sonrach leis an bplean oibríochta do gach oibríocht ar muir de 
chuid Frontex freisin. 

Idir 2015 agus 2018, rannchuidigh Frontex le 300 000 duine 
a tharrtháil sa Mheánmhuir. 
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Cearta bunúsacha
Measann Frontex gur gné lárnach dá oibríochtaí uile iad cearta 
bunúsacha a urramú agus a chosaint. Téann baill foirne 
ghníomhaireachta agus oifigigh náisiúnta a ghlacann páirt in 
oibríochtaí Frontex faoi oiliúint i gcearta bunúsacha agus i rochtain 
ar chosaint idirnáisiúnta. Cuirtear san áireamh i ngach plean 
oibríochta coimircí agus oibleagáidí le haghaidh sáruithe féideartha 
ar chearta bunúsacha a thuairisciú. Is leabaithe i struchtúir na 
gníomhaireachta atá Oifigeach neamhspleách um Chearta 
Bunúsacha agus Fóram Comhairleach um Chearta Bunúsacha, rud 
a bhfuil eagraíochtaí neamhrialtasacha agus eagraíochtaí 
idirnáisiúnta páirteach ann. Chomh maith leis sin, chuir Frontex 
sásra gearáin ar bun chun daoine a dtéann a oibríochtaí i bhfeidhm 
orthu a chumasú aon sáruithe féideartha ar a gcearta a thuairisciú.


