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2019. aasta oli Frontexi  
(Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti) 
jaoks tähtis aasta

2019. aastal tegutses Frontex jätkuvalt oma vo-
lituste täitmiseks, mis anti talle 2016. aastal Eu-
roopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametiks muutmisel. 

See oli ka üleminekuaasta. Amet valmistus 
koos liikmesriikide ja Euroopa Komisjoniga 
2019. aasta detsembris jõustunud uuendatud 
volituste täitmiseks. 

Ameti kasv jätkus kiires tempos ja aasta lõpus 
oli töötajaid kokku 750.

Kuna Frontex laiendas oma kohalolekut, samuti 
oma operatiivtegevust ning riikide piiri- ja ran-
nikuvalveteenistustele osutatavaid teenuseid, 
kasutas amet täielikult ära ELi eelarvepädevate 
institutsioonide ja Schengeni lepinguga ühine-
nud riikide eraldatud 333 miljonit eurot.

Ebaseaduslike rändajate tagasisaatmine oli 
ameti tegevuse põhivaldkond 2019. aastal ja ta 
jätkab liikmesriikide toetamist negatiivse var-
jupaigaotsuse saanud inimeste tagasisaatmisel.

Uued tehnoloogiad ja uued piirivalveteenused 
olid valdkonnad, milles amet juhtis innovat-
siooni 2019. aastal, pakkudes igapäevast tuge 
ELi liikmesriikidele ja Schengeni lepinguga ühi-
nenud riikidele.

2019. aastal selgus, et Frontexi ülesanne ei ole 
ainult tegutseda hädaabiteenistusena: amet on 
nüüd eelkõige riikide ametiasutuste operatiiv-
partner, kes toetab ja abistab tavapäraste piiri-
haldusülesannete täitmisel.

Frontexi tegevuse laiendatud rahvusvahelist 
mõõdet rõhutas ameti esimene väljaspool Eu-
roopa Liitu alustatud operatsioon Albaanias. 

Amet tegutses välispiiridel õiguskatseasutuste 
„silmade ja kõrvadena“, tehes veelgi tihedamat 
koostööd Euroopa ja riiklike partneritega.

Peagi täidab Frontex keskset rolli tavareisijate 
miljonite seaduslike piiriületuste kontrollimi-
sel. Eelmisel aastal tegi amet ettevalmistusi 
Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteemi (ETIAS) 
kesküksuse loomiseks. 

Euroopa integreeritud piirihalduse tehnilise 
tegevusstrateegia vastuvõtmine eelmisel aas-
tal oli suur edasiminek nii liikmesriikide kui 
ka ameti jaoks. See aitas ametil võtta kasu-
tusele uue tegevuskontseptsiooni, mis lähtub 
Euroopa piiri- ja rannikuvalve alalise korpuse 
tulevasest loomisest. 

2019. aasta ülevaate struktureerimisel arvestasime 
kolme strateegilist tegevuseesmärki: me peame 
TEADMA, et TOETADA liikmesriike piiridel, ja 
nendele teadmistele tuginedes me LOOME suut-
likkuse kohandada oma operatiivreageerimist. 

Samuti on Frontexi eesmärk järgida parimaid 
ELi standardeid usaldusväärse haldus- ja fi-
nantsjuhtimise valdkonnas ning ELi õigus- ja 
eetikanorme, sealhulgas põhiõigusi.

2019. aastal pani Frontex aluse ka tulevikuks. 
Amet alustas esimest korda Frontexi piirivalvu-
rite värbamist, kes hakkavad tegutsema koos-
töös riikide piiri- ja rannikuvalve ametnikega. 

Frontex on võtnud kohustuse teha tööd pare-
mini toimivate ja ohutumate välispiiride ni-
mel, kaitstes vabadusel, turvalisusel ja õigusel 
rajanevat Euroopa ala ning edendades heausk-
sete reisijate sujuvat seaduslikku piiriületust.

Fabrice Leggeri 
tegevdirektor
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Aasta 
saavutused

JAANUAR

E b a s e a d u s l i k e 
piiriületuste arv Eu-
roopa piiridel on 5  aasta  
madalaimal tasemel

VEEBRUAR

Frontex toetab 
Portugali ametiasutusi 
suure koguse kokaiini 
konfiskeerimisel

MAI

Frontex alustab Albaanias 
esimest operatsiooni 
väljaspool ELi

JUUNI

Frontex avab riskianalüüsi  
üksuse Senegalis

MÄRTS

Maailma Tolliorganisat-
siooni e-piiride konve-
rents: Frontexi ja tolli 
lähendamine

APRILL

Frontex, EMSA ja EFCA võõ-
rustavad teist iga-aastast 
Euroopa rannikuvalve 
üritust
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NOVEMBER

Nõukogu võtab vastu uue 
Frontexi määruse

AUGUST

Frontex alustab patrulli- 
j a  va at l u s t e g e v u s e  
aerostaadi kasutamise 
katsetamist Kreekas

SEPTEMBER

Frontex katsetab Lissa-
boni lennujaamas uusi 
biomeetriatehnoloogiaid

DETSEMBER

7500 kandidaati esitab 
taotluse, et saada Frontexi 
piirivalvuriks

JUULI

Frontexi juhitud operat-
sioonil arreteeriti 10 päeva 
jooksul 26 inimsmugeldajat

OKTOOBER

Frontex tervitab ühise 
magistriprogrammi uusi 
õppureid
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592
MEREÕHUSEIRE LENDU

54 800
PÄÄSTETUD INIMEST**

Aasta 
arvudes*

669
AVASTATUD NARKOOTIKUMIDE 
SMUGELDAJAT

* esialgsed arvud 

** Arv tähistab kõiki Frontexi tegevuspiirkondades päästetud rändajaid ja hõlmab 28 670 inimest,  

 kes päästeti kaasrahastatud vahendite arvelt.

125,5
TONNI KONFISKEERITUD 
NARKOOTIKUME
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3675750
KOOLITATUD PIIRI- JA 
RANNIKUVALVE AMETNIKKU

TÖÖTAJAT PEAKORTERIS

15 850
FRONTEXI POOLT TAGASI SAADETUD  
INIMEST

6900 
AVASTATUD VÕLTSDOKUMENTI

7500
FRONTEXI PIIRIVALVURIKS 
SAAMISE TAOTLUST

1500
ELI PIIRIDEL TEGUTSEVAT FRONTEXI  
AMETNIKKU (KESKMISELT)
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Me toetame
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Operatiivreagee-
rimine

Amet pakub ELi liikmesriikidele ja Schengeni 
lepinguga ühinenud riikidele paindlikku ope-
ratiivreageerimist nende piiridel. Selleks lähe-
tatakse ametnikke ja varustust sinna, kus riigid 
neid kõige rohkem vajavad. 

2019. aastal jätkas amet oma kolme alalist ope-
ratsiooni Hispaanias, Itaalias ja Kreekas, samuti 
tehti arvukalt muid kohapealseid lähetusi ELi 
välispiiridel ja väljaspool.

Igal kuul töötas ELi piiridel eri kohtades ligi-
kaudu 1500 piiri- ja rannikuvalve ametnikku, 
kes abistasid riikide ametiasutusi piirikontrolli, 
patrull- ja vaatlustegevuse, rändajate regist-
reerimise, kuritegelike võrgustike kohta luu-
reandmete kogumise ning dokumendipettuste 
ja muude piiriüleste kuritegude vastu võitle-
mise valdkonnas.

https://www.youtube.com/watch?v=wcpPcAWKKtk
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Olukord ELi ja Schengeni välispiiridel 2019. aastal

Üks viise, kuidas Frontex toetab ELi liikmesriike, on 
kodakondsuse kontrollimine. Vajaduse korral saa-
dab amet eksperdid, kes aitavad tuvastada rända-
jate kodakondsust. Eksperdid on saanud ka koolituse 
rahvusvahelist kaitset vajavate ja haavatavas olu-
korras olevate isikute, sealhulgas saatjata alaealiste 
tuvastamiseks ning suunavad nad riikide pädevate 
asutuste poole.

139 000
ELi ja Schengeni välispiiridel  
avastatud ebaseaduslike  
piiriületuste koguarv*

Vahemere lääneosa 

24 000
Operatsioon  

Indalo

Vahemere  
keskosa 

14 000
Operatsioon  

Themis

Vahemere  
idaosa 

82 000
Operatsioon  

Poseidon

* Kaart näitab avastatud ebaseaduslike piiriületuste hinnangulist arvu  

ELi merepiiridel 2019. aastal (andmed 9. jaanuari 2020 seisuga).
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Esimene operat-
sioon väljaspool 
Euroopa Liitu
Frontex alustas oma esimest täiemahulist 
ühisoperatsiooni väljaspool Euroopa Liitu, toe-
tades Albaaniat piirikontrolli tegemisel. Amet 
pakub Euroopa riikidest pärit ametnikke koos 
patrullautode ja muu varustusega, et aidata ELi 
naabruses asuvatel Lääne-Balkani riikidel toime 
tulla ebaseadusliku rändega ning piiriülese kuri-
tegevuse ja potentsiaalsete terrorismiohtudega. 

Frontexi lähetatud ametnikud toetavad ka va-
rastatud sõidukite, narkootikumide ja relvade 
avastamist, dokumentide kontrolli ning rän-
dajate kodakondsuse tuvastamist. Samuti ja-
gavad nad teadmisi ja kogemusi oma Albaania 
partneritega.

https://www.youtube.com/watch?v=aoQpDhts6MI
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Meie ametnikud   
Antti, Soome piirivalvur Albaanias  

„Aitan oma Albaania kolleegidel tuvastada võlts-
dokumente, samuti inimkaubanduse ohvreid. Kuigi 
99,9% piiriületajatest on ehtsate reisidokumentidega 
reisijad, on piirivalvurite ülesanne tuvastada ja pea-
tada need, kes üritavad valepassi abil piiri ületada. 
Piiride turvalisuse tagamiseks peame alati olema 
sammu võrra eespool kurjategijatest, kes võltsivad 
reisidokumente.“

Frontexi tegevdirektor Fabrice Leggeri tervitab ameti esimesi ametnikke Albaanias.
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Võitlus kuritege-
vusega piiridel

Euroopa välispiiride turvalisus on ameti priori-
teet ja kuritegevuse vastu võitlemine on ameti 
kõigi tegevuste keskmes. Sisejulgeoleku tugev-
damisel ning organiseeritud kuritegevuse en-
netamisel või avastamisel on piirivalvuritel väga 
oluline roll.

Meie ametnikud aitavad riikide ametiasutusi 
võitluses kuritegevusega ELi piiridel. Nad avas-
tavad igal aastal maismaapiiridel sadu varasta-
tud autosid ja võltsdokumente. Nad aitavad ELi 
liikmesriikidel leida maa- ja mereteid pidi Eu-
roopa Liitu smugeldatud narkootikume ja si-
garette. Samuti aitavad ametnikud tuvastada 
inimsmugeldamist ja piiriülest inimkaubandust.

Amet kogub piiridel toime pandud kuritegude 
teavet ning jagab seda riikide ametiasutuse ja 
Europoliga. Inimsmugeldamise kohta koguta-
val teabel on keskne roll smugeldajate võrgus-
tike lõhkumisel.

Frontex koordineeris 2019.  aastal viit 
ühismeetme päeva – piiriülese kuritegevuse 
vastu võitlemise rahvusvahelised operatsioonid) 
– ning toetas palju muid operatsioone eksper-
tide ja teabega. Neid operatsioone koordineeriti 
kuritegevusega seotud ohte käsitleva valdkon-
dadevahelise Euroopa platvormi (EMPACT) raa-
mes ELi poliitikatsükli osana. Nende tulemusena 
arreteerisid riikide ametiasutused 200 inims-
mugeldamises kahtlustatavat isikut, avastasid 
ligi 500 varastatud autot ja 600 võltsdokumenti 
ning arestisid 9 kahtlast laeva.

Frontex toetab teabega ka riikide ametiasutusi 
narkootikumide smugeldamise uurimisel. Amet 
toetas 2019. aastal liikmesriike uurimistes, mille 
tulemusena konfiskeeriti 4,7 tonni kokaiini.

Piirivalvurid on koolitatud tuvastama inimkaubanduse või-
malikke ohvreid. Sageli on piirivalvur ainus õiguskaitsea-
metnik, kellega ohvrid võivad kokku puutuda, enne kui neid 
hakatakse ära kasutama. Inimkaubanduse tõkestamine on 
oluline osa Frontexi tööst ELi piiridel.
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Operatiivtegevuse tulemused

125,5
TONNI KONFISKEERITUD 
NARKOOTIKUME  

390
KONFISKEERITUD 
VARASTATUD AUTOT

20 000 000
KONFISKEERITUD SIGARETTI 

69
KONFISKEERITUD RELVA

669
AVASTATUD 
NARKOOTIKUMIDE 
SMUGELDAJAT

https://www.youtube.com/watch?v=moUNB8XEYaI&list=PLxfDBNM7SPxEupCG5G5Md7NzfY-Nh0QSw
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Tagasisaatmis-
operatsioonid

Frontex tugevdab jätkuvalt oma rolli peamise 
osalejana nende inimeste tagasisaatmisel, 
kelle suhtes on tehtud otsus, et nad viibivad 
Euroopas ebaseaduslikult. Need võivad olla 
inimesed, kes on ammendanud kõik seaduslikud 
võimalused ELi jääda, kes on mõnes liikmesriigis 
toime pannud õigusrikkumise, ületanud viisa 
kehtivuse aega ja saanud tagasisaatmisotsuse 
liikmesriigi kohtult või pädevatelt asutustelt.

Frontex jääb ELi riikide partneriks 
tellimuslendude korraldamisel. 2019. aastal 
laiendas amet ka oma rolli liinilendudega 
toimuvate tagasisaatmiste koordineerimisel.

Frontex suurendab Euroopa Liidu suutlikkust 
tagasisaatmise valdkonnas, integreerides 
eri infosüsteemid, mis võimaldavad riikidel 
koordineerida tagasisaatmisoperatsioone 
Euroopa tasandil ja omada neist ülevaadet. 

A m e t  t o e t a b  r i i k e  k a  e n n e 
tagasisaatmisoperatsioone, aidates ette 
valmistada tagasipöördujate dokumente 
ja võttes ühendust kolmandate riikide 
konsulaarasutustega,  et  muuta 
tagasisaatmisprotsess kiiremaks ja tõhusamaks.

Frontex aitab ELi liikmesriikidel täita nõudeid kõigi tagasisaat-
mislendude puhul, mille üle tuleb teha järelevalvet, et tagada 
kõigi tagasipöördujate väärikas kohtlemine ja nende õiguste 
austamine. Amet pakub järelevalvajaid oma ekspertide reser-
vist ja katab riiklike järelevalvajate osalemiskulud.  Tänu ameti 
tegevusele oli 2019. aastal 272 lennul kaasas järelevalvaja, seal-
hulgas 199 Frontexi pakutud eksperti.



Frontexi koordineeritud tagasisaatmisoperatsioonid

15

liinilennud

Eelmisel aastal saadeti Frontexi toetatud 
tagasisaatmisoperatsioonidega tagasi enam kui 15 500* 
kolmanda riigi kodanikku. Liinilendudega tagasi saadetud 
inimeste arv kolmekordistus, suurendades tõhusust ja 
vähendades kulusid.
* Esialgsed arvud

20182016 20192017

13 730 10 700 15 850 14 190 

tellimuslennud 
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Euroopa 
ülevaade

Frontex teab, mis toimub piiridel, kus see toimub 
ning kuidas tuleks olukorrale reageerida. Amet 
tagab piirikontrolli ja rändehalduse üleeuroo-
palise ülevaate tänu ööpäevaringsele olukorra 
jälgimisele Euroopa piiridel ja kaugemal ning 
põhjalikule riskianalüüsile. Frontex aitab mär-
gata võimalikke puudusi ja tugevdada Euroopa 
vastupanuvõimet. 

Piiriprobleemide suhtes haavatavuse vähenda-
miseks tuleb mõista lühi- ja pikaajalisi riske.

Ameti ülesanne on prognoosida probleeme, mis 
ELi riikidel võivad tekkida, ja toetada riikide ame-
tiasutusi nendele probleemidele reageerimisel.
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Riskianalüüs on kõigi Frontexi tegevuste alus, 
aidates ametil otsustada, kuhu ametnikud lä-
hetada ja kus ameti lennukid peaksid tegema 
patrull-lende. 

Narkootikume või inimesi smugeldavat laeva 
märgates reageerib amet kiiresti. Samal ajal 
saadetakse asjakohane teave tagasi peakorte-
risse, et analüüsida ebaseadusliku rände ja pii-
riülese kuritegevuse suundumusi.

Amet kogub ja analüüsib riikide ametiasutus-
telt saadud teavet, et saada üldpilt olukorrast 
ja võimalikest puudustest ELi ja Schengeni 
välispiiridel.
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Toetus õhust

Mereõhuseire (MAS) on ameti tegevuse lahu-
tamatu osa ja riikide ametiasutustele pakutav 
alaline teenus.

Mereõhuseire kasutab seirelennukeid ja -droone, 
mis voogedastavad videomaterjale ja muid and-
meid ELi ja Schengeni välispiiridelt otse ameti 
peakorterisse Varssavis ning asjaomastele rii-
kide ja Euroopa ametiasutustele. See võimal-
dab piiridel toimuvat reaalajas jälgida.

Varssavis asuvas Euroopa seirekeskuses tegid 
12 riigi eksperdid koostööd sissetuleva video-
materjali ja teabe jälgimisel.

Lennukeid kasutati Frontexi tegevuses riikide 
ametiasutuste ja ELi asutuste toetamiseks mit-
mesuguste ülesannete täitmisel, sealhulgas 
patrull- ja vaatlustegevuses ning narkootiku-
mide smugeldamise ja ebaseadusliku kalapüügi 
tuvastamisel.

2019. aastal tegi Frontex ligikaudu 600 lendu. 
Paljudel juhtudel avastasid Frontexi lennukid 
merel hätta sattunud paadid ning tänu kii-
rele reageerimisele ja koordineerimisele suutsid 
riikide ametiasutused päästa üle 4500 inimese.

Mereõhuseire lennukid lendasid Vahemere kesk-
osa, Egeuse mere, Musta mere, Aadria mere ja 
Läänemere kohal. Samuti jälgiti maismaapiire 
Poolas, Slovakkias, Horvaatias ja Ungaris.

https://www.youtube.com/watch?v=5-IkEg6La8w
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MEREÕHUSEIRE 
AVASTATUD 
JUHTUMITE ARV

MEREÕHUSEIRE  
LENDUDE ARV
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Euroopa esi-
mene ühtne 
teenistus

Frontex pani aluse Euroopa piiri- ja rannikuvalve 
alalise korpuse loomisele. Oktoobris alustas amet 
esimest värbamiskampaaniat üle 700 Frontexi 
piiri- ja rannikuvalve ametniku tööle võtmiseks. 
Euroopa riikidest laekus 7500 taotlust inimestelt, 
kes soovisid ühineda Euroopa esimese ühtse 
teenistusega.

Kui esimene rühm Frontexi piiri- ja rannikuvalve 
ametnikke on välja valitud, kulub suurem osa 
2020. aastast nende väljaõppeks, et lähetada 
nad Euroopa eri piiridele. Nad moodustavad 
uue korpuse tuumiku ja pakkuvad alalist toetust 
riikide ametiasutustele, kes seisavad silmitsi 
probleemidega välispiiridel. Mõned neist võivad 
töötada isegi väljaspool Euroopa Liitu riikides, 
mis on sõlminud ELiga staatust käsitleva 
kokkuleppe.



Frontexi piiri- ja rannikuvalve   
ametnike peamised ülesanded

25

KONTROLLID 
PIIRIL

PATRULL- JA 
VAATLUSTEGEVUS

RANNIKUVALVE 
ÜLESANDED, 
SEALHULGAS OTSINGU- 
JA PÄÄSTETÖÖD TAGASISAATMISED

VÕITLUS PIIRIÜLESE 
KURITEGEVUSEGA

TEABE KOGUMINE JA 
JAGAMINE
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Ameti 
varustus

Frontex tugineb üha enam oma varustusele, mis 
võimaldab tal olla paindlikum eri tegevustes 
kohapeal. 2019. aastal hakkas amet kasutama 
Euroopa piiridel oma patrullautosid. Näiteks 
osalesid ameti logo kandvad uued autod 
operatsioonidel Albaanias, Kreekas ja Bulgaarias. 
Need tähistavad suurt edasiminekut ameti 
tegevuses oma varustuse reservi arendamisel. 

Frontexi piiri- ja rannikuvalve ametnike 
toetamiseks võtab amet järk-järgult kasutusele 
mitmesuguse muu varustuse, sealhulgas 
laevad, lennukid ja kaugjuhitavad õhusõidukid, 
mida amet omab või rendib. Amet tagab selle 
varustuse alalise valmisoleku. 

https://www.youtube.com/watch?v=3psIYVnaKeM
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Meie ametnikud   
Miloslav, Tšehhi piirivalvur Hispaanias  

„Aitan koos patrullkoera Fanoušiga kontrollida 
tuhandeid sõidukeid, mis saabuvad parvlaevadel 
Marokost Hispaaniasse.“



28 2019. AASTA ÜLEVAADE ME LOOME

Piirikontrolli 
tulevik 

Frontexi üks põhiülesandeid on tuvastada 
tehnoloogiad, mida saab kasutada piirikontrolliks. 
2019.  aastal katsetas amet erinevaid 
tehnoloogiaid, sealhulgas biomeetriasüsteeme, 
tehisintellekti ja kaugjuhitavaid õhusõidukeid.

Piirivalve aerostaadid

Koostöös Kreeka rannikuvalvega katsetas 
amet Kreekas Samose saarel ühe kuu vältel 
piirivalvetegevuses aerostaati ja muu varustust. 
See aitas ametil hinnata, kui hästi saab 
aerostaadiga teha mereseiret tegevuskeskkonnas.
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Piirikontrollide tulevik

Amet katsetas koos Portugali piiriteenistuse 
(SEF) ja Lissaboni lennujaama haldajaga (ANA) 
biomeetriliste andmete mobiilse kogumise 
tehnoloogia kasutamist piirikontrollideks. 
Järgmistel aastatel muudavad sellised 
lahendused nagu puutevaba sõrmejälgede 
võtmine ja näoskannimine piiriületuse 
tavareisijate jaoks lihtsamaks ja kiiremaks, 
suurendades samas turvalisust. See annab 
piirivalvuritele rohkem aega võimalike ohtude 
tuvastamiseks ning süstemaatilise ja tõhusa 
turvakontrolli tegemiseks. See on kasulik ka 
lennujaamadele ja lennuettevõtjatele, sest 
reisijad kulutavad vähem aega järjekordades 
ja neil on rohkem aega ümberistumiseks või 
sisseostude tegemiseks.

Meie ametnikud   
Diana, Rumeenia sõrmejäljeekspert   
Kreekas  

„Aitan Kreeka kolleege sõrmejälgede võtmisel 
kõigilt äsja saabunud rändajatelt ja nende 
registreerimisel Euroopa andmebaasi. Töö Frontexis 
on õppimiskogemus eri tasanditel. Meie julgeoleku 
jaoks on väga tähtis, et teame, kes ületab piire.“
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Uus tegevus-
kontseptsioon

Pannes aluse kasvavale organisatsioonile, töötas 
amet välja uue tegevuskontseptsiooni, st tege-
vuskava Frontexi toimimiseks lähiaastatel. Piir-
kondlikel konverentsidel, kus osalesid riikide 
piirivalve- ja õiguskaitseteenistuste juhid, töö-
tas Frontex välja teenused, mida uus Euroopa 
piiri- ja rannikuvalve alaline korpus osutab ELi 
liikmesriikidele.

Ameti peamised strateegilised eesmärgid on 
järgmised: vähendada välispiiride haavatavust 
tuginedes täielikule ülevaatele olukorrast piiril; 
tagada turvalised ja hästi toimivad ELi piirid; 

kavandada ja säilitada Euroopa piiri- ja ranni-
kuvalve suutlikkus. Samuti on ameti eesmärk 
rakendada Euroopa integreeritud piirihaldust, 
mille raames teevad koostööd riikide ametiasu-
tused, ELi institutsioonid ning muud asutused 
ja organisatsioonid.

Frontex ja riikide piirivalveasutused moodus-
tavad koos Euroopa piiri- ja rannikuvalve. Kogu 
ameti tegevus on riiklike partneritega toimuva 
tiheda koostöö ja dialoogi tulemus.

Euroopa integreeritud piirihaldus –  
Frontexi ja liikmesriikide ühine kohustus

2019. aastal kohtus Frontex kõigi ELi liikmesriikide ja 
Schengeni lepinguga ühinenud riikide ametiasutustega, et 
arutada kavu ja probleeme, mis on seotud Euroopa piiri- 
ja rannikuvalvet käsitleva uue määruse rakendamisega 
ja alalise korpuse loomisega. Kohtumised toimusid viie 
piirkonnaklastri põhiselt Helsingis, Budapestis, Roomas, 
Amsterdamis ja Pariisis.
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Peamised 
üritused 

Frontex võõrustab igal aastal arvukalt konverentse ja üritusi, mis 
toovad kokku tipptasemel ametnikud ja eksperdid, kes tegelevad 
piirikontrolli mitmesuguste aspektidega. 

Rahvusvaheline piiripolitsei 
konverents

Oktoobri lõpus võõrustas Frontex 
24. rahvusvahelist piiripolitsei konverentsi. See 
on iga kahe aasta tagant toimuv üritus, mis 
tõi kokku kõrgemad õiguskaitseametnikud ligi 
sajast viie mandri riigist, samuti rahvusvaheliste 
organisatsioonide ning ELi institutsioonide ja 
asutuste esindajad.

Üle 300  osalejaga konverentsil keskenduti 
piiriülesele julgeolekule, mis tagatakse 
valmisoleku, ennetamise ja reageerimisega 
sellistele ülemaailmsetele probleemidele nagu 
terrorism, inimsmugeldamine ning dokumendi- 
ja identiteedipettused.

https://www.youtube.com/watch?v=w2ZcCgIGk04
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Teine iga-aastane Euroopa  
rannikuvalve üritus

Aprillis korraldasid Frontex, Euroopa Kalandus-
kontrolli Amet (EFCA) ja Euroopa Meresõiduohu-
tuse Amet (EMSA) Poolas Świnoujścies ühiselt 
Euroopa rannikuvalve aastaürituse.

Rannikuvalve aastaüritus pakub riikide ame-
tiasutustele, rannikuvalve koostöös osalevatele 
ELi asutustele ja Euroopa Komisjonile platvormi 
arvamuste vahetamiseks meresõidu ohutuse 
ja turvalisuse küsimustes. Arutelud keskendu-
sid teabe jagamisele ja seirele, merel esinevate 
riskide analüüsimisele ja rannikuvalveamet-
nike koolitusele.

Biomeetriakonverents

Oktoobris korraldas Frontex konverentsi, mis 
käsitles biomeetriliste andmete kasutamist pii-
ridel. Konverents keskendus üha kasvavale prob-
leemile, mis tuleneb moonutatud näokujutiste 
kasutamisest isikut tõendavates dokumentides, 
eesmärgiga petta ametnikke ja arvutisüsteeme.

Piiridel biomeetriliste andmete kasutamist kä-
sitlev rahvusvaheline konverents tõi kokku eks-
perdid ja praktikud kogu maailmast, et arutada 
eri probleeme ja võimalusi seoses isikute õigus-
kaitseasutuste poolt tuvastamisega.

Euroopa piiri- ja rannikuvalve päev

Frontex võõrustas 600  Euroopa piiri- ja 
rannikuvalve esindajat üle 30  riigist iga-
aastasel Euroopa piiri- ja rannikuvalve päeval. 
See ameti suurüritus toimus Poola-Ukraina 
piiri lähedal Arłamówis. Üritus keskendus 
probleemidele maismaa välispiiridel ja koostööle 
naaberriikidega.

https://www.youtube.com/watch?v=Z8tIiptdZU4
https://www.youtube.com/watch?v=Xv2hUOVYJ2I&t=152s
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Tegevus tulevikus 

2020. aastal toimuvad Frontexis Euroopa piiri- 
ja rannikuvalve alalise korpuse loomise tõttu 
suured muudatused. Aasta vältel koolitatakse 
esimesi Frontexi piirivalvureid. Seejärel läbivad 
nad testid, et tagada, et neil on vajalikud oskused 
välispiiridel koos tegutsemiseks, järgides 
kehtivaid ELi õigus- ja eetikanorme.

Aasta lõpus on Frontexi esimesed piirivalvurid 
valmis lähetamiseks piiridele, et aidata 
suurendada Euroopa julgeolekut.

Frontexi piirivalvurid kannavad ainulaadseid 
Euroopa vormirõivaid ja suudavad täita 
selliseid ülesandeid nagu isiku identiteedi ja 
kodakondsuse kontrollimine, ELi sisenemise 
lubamine või keelamine ning patrullimine 
piiripunktide vahel. Samuti osalevad nad 
tagasisaatmisoperatsioonides.

Amet teeb koostööd ka riiklike partneritega, et 
luua kogu Euroopas piirkondlikud keskused, 
mis pakuvad korpusele logistilist tuge. Amet 
on jätkuvalt usaldusväärne partner riikide 
ametiasutustele kogu Euroopas. Ta pakub 

mitmesuguseid teenuseid, mis aitavad 
riikide ametiasutustel tulla toime erinevate 
probleemidega nende piiridel, mitte ainult 
lihtsalt reageerida uutele hädaolukordadele.

Kümned järelevalvajad aitavad tagada, et ameti 
kõigis tegevustes ja operatsioonides austatakse 
põhiõigusi.

Amet moodustab Euroopa reisiinfo ja -lubade 
süsteemi (ETIAS) eksperdirühma. ETIAS on 
viisavabadest riikidest ELi reisimiseks lubade 
andmise süsteem. Süsteemi käivitudes vastutab 
Frontex taotlusi kontrolliva kesküksuse 
ööpäevaringse toimimise eest.

Amet teeb ETIASe käivitamiseks tihedat 
koostööd eu-LISA, Europoli, Euroopa Komisjoni 
ja ELi liikmesriikidega.

Meie ametnikud   
Lucie, Prantsusmaa taustakontrolliekspert Kreekas 
 

„Oma kohustusi täites tean hästi, et erilist 
tähelepanu tuleb pöörata haavatavatele rühmadele, 
eriti naistele ja lastele.“
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https://www.youtube.com/watch?v=QNaZ3JIcqFc
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Jälgige meid:

f facebook.com/frontex/
t twitter.com/Frontex
l linkedin.com/company/frontex/
y youtube.com/user/FrontexEUAgency
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