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2019-ieji buvo svarbūs metai  
Europos sienų ir pakrančių  
apsaugos agentūrai (FRONTEX).

2019 m. FRONTEX toliau intensyviai siekė vyk-
dyti savo įgaliojimus, suteiktus 2016 m., kai ji 
buvo pertvarkyta į Europos sienų ir pakrančių 
apsaugos agentūrą. 

Be to, tai buvo pereinamieji metai. Kartu su vals-
tybėmis narėmis ir Europos Komisija rengėmės 
savo atnaujintų įgaliojimų įgyvendinimui nuo 
2019 m. gruodžio mėn. 

Agentūra toliau sparčiai plėtėsi, metų pabai-
goje bendras jos darbuotojų skaičius pasiekė 750.

Plėsdama savo veiklą vietose, taip pat operaty-
vinę veiklą ir nacionalinėms sienų ir pakran-
čių apsaugos tarnyboms teikiamas paslaugas, 
FRONTEX 100 proc. panaudojo 333 mln. EUR, 
kuriuos jai skyrė ES biudžeto institucija ir aso-
cijuotosios Šengeno šalys.

2019 m. neteisėtų migrantų grąžinimas buvo 
viena svarbiausių agentūros veiklos sričių; mes 
ir toliau padėsime valstybėms narėms grąžinti 
asmenis, kuriems atsisakyta suteikti prieglobstį.

Naujos technologijos ir naujos sienų stebėjimo 
paslaugos – tai dar dvi sritys, kuriose agen-
tūra diegė inovacijas 2019 m. ir teikė pagalbą 
ES valstybėms narėms ir asocijuotosioms Šen-
geno šalims.

2019 m. tapo akivaizdu, kad FRONTEX funk-
cija – ne tik būti pagalbos tarnyba; dabar visų 
pirma esame nacionalinių institucijų veiklos 
partnerė, teikianti pagalbą vykdant įprastas 
sienų valdymo užduotis.

Platesnį tarptautinį FRONTEX veiklos mastą iš-
ryškino Albanijoje pradėta mūsų pirmoji opera-
cija už Europos Sąjungos ribų. 

Prisidėdami prie vis glaudesnio bendradarbia-
vimo su mūsų Europos ir nacionaliniais par-
tneriais, teisėsaugos institucijoms buvome 

visapusiškos informacijos šaltinis prie išorės 
sienų.

Netrukus FRONTEX teks labai svarbus vaidmuo 
tikrinant milijonus įprastų keliautojų teisėto 
sienų kirtimo atvejų. Praėjusiais metais aktyviai 
kūrėme Europos kelionių informacijos ir leidimų 
sistemos (ETIAS) centrinį padalinį. 

Europos integruoto sienų valdymo techninės 
veiklos strategijos priėmimas praėjusiais me-
tais buvo didelis žingsnis į priekį tiek valsty-
bėms narėms, tiek agentūrai. Tai mums padėjo 
pereiti prie naujos veiklos koncepcijos, pagrįs-
tos būsimu Europos sienų ir pakrančių apsau-
gos nuolatinių pajėgų dislokavimu. 

Dokumentą „Trumpai apie 2019 m.“ parengėme at-
sižvelgdami į tris strateginius veiklos tikslus: 
turime ŽINOTI, kad PADĖTUME valstybėms na-
rėms prie sienų, ir, remdamiesi tomis žiniomis, 
KURIAME gebėjimus, siekdami tinkamai pri-
taikyti savo operatyvinio reagavimo veiksmus. 

Be to, siekiame, kad FRONTEX laikytųsi geriau-
sių ES patikimo administracinio ir finansų val-
dymo standartų ir ES teisinių bei etikos normų, 
įskaitant pagrindines teises.

Be to, 2019 m. FRONTEX rengėsi ateičiai. Pirmą 
kartą ėmėmės įdarbinti FRONTEX sienų apsau-
gos pareigūnus, kurie dirbs greta nacionalinių 
sienų ir pakrančių apsaugos pareigūnų. 

FRONTEX yra įsipareigojusi siekti kurti geriau 
valdomas ir saugesnes išorės sienas, apsaugoti 
mūsų Europos laisvės, saugumo bei teisingumo 
erdvę ir padėti užtikrinti, kad teisėtai keliau-
jantys sąžiningi keliautojai sienas galėtų kirsti 
sklandžiai.

Fabrice Leggeri 
Vykdomasis 

direktorius
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Svarbiausi per metus 
pasiekti rezultatai

SAUSIS

Neteisėto Europos sienų 
kirtimo atvejų skaičius  – 
mažiausias per 5 metus

VASARIS

FRONTEX padėjo Portuga-
lijos valdžios institucijoms 
konfiskuoti didelę kokaino 
siuntą

GEGUŽĖ

FRONTEX pradėjo operaciją 
Albanijoje – pirmą operaciją 
už ES ribų

BIRŽELIS

FRONTEX atidarė Rizikos  
analizės skyrių Senegale

KOVAS

Pasaulio muitinių organi-
zacijoje surengta pažangių 
sienų konferencija  „Glau-
desnio FRONTEX ir mui-
tinių bendradarbiavimo 
užtikrinimas“

BALANDIS

FRONTEX, EMSA ir EŽKA 
surengė antrą metinį 
Europos pakrančių apsau-
gos pajėgų renginį
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LAPKRITIS

Taryba priėmė naują FRON-
TEX reglamentą

RUGPJŪTIS

FRONTEX pradėjo aerostato 
bandomuosius Graikijos 
sienų stebėjimo skrydžius

RUGSĖJIS

FRONTEX išbandė naujas 
biometrijos technologijas 
Lisabonos oro uoste

GRUODIS

7  500 kandidatų pateikė 
prašymus tapti pirmaisiais 
FRONTEX sienų apsaugos 
pareigūnais

LIEPA

Per 10  dienų trukusią 
FRONTEX vadovaujamą 
operaciją suimti 26 netei-
sėtai žmones gabenantys 
asmenys

SPALIS

FRONTEX pasveikino naują 
Bendros magistro progra-
mos dalyvių grupę
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592
JŪROS STEBĖJIMO IŠ ORO SKRYDŽIAI

54 800
IŠGELBĖTŲ ŽMONIŲ**

Metai 
skaičiais*

669
NUSTATYTI NARKOTIKŲ 
KONTRABANDININKAI

* preliminarūs skaičiai 

** Skaičius reiškia visus FRONTEX operacijų vykdymo teritorijose išgelbėtus migrantus ir apima  

 28 670 žmonių, kurie buvo išgelbėti naudojantis agentūros bendrai finansuojamomis priemonėmis.

125,5
TONŲ KONFISKUOTŲ 
NARKOTIKŲ 
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3 675750
SIENŲ IR PAKRANČIŲ APSAUGOS 
PAREIGŪNAI, KURIEMS SURENGTI 
MOKYMAI

DARBUOTOJŲ 
BŪSTINĖJE

15 850
FRONTEX SUGRĄŽINTŲ ASMENŲ 

6 900 
NUSTATYTŲ SUKLASTOTŲ 
DOKUMENTŲ

7 500
PRAŠYMŲ PRIIMTI Į FRONTEX 
SIENŲ APSAUGOS PAREIGŪNUS

1 500
FRONTEX PAREIGŪNŲ  
PRIE ES SIENŲ (VIDUTINIŠKAI)
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Mes remiame
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Operatyviniai 
reagavimo 
veiksmai

Agentūra siūlo ES valstybėms narėms ir asoci-
juotosioms Šengeno šalims lankstų operatyvinį 
reagavimą prie jų sienų. Tuo tikslu dislokuojame 
pareigūnus ir įrangą ten, kur šalims mūsų pa-
galbos reikia labiausiai. 

2019 m. toliau vykdėme mūsų tris ilgalaikes 
operacijas Graikijoje, Italijoje ir Ispanijoje, taip 
pat keletą kitų dislokavimo misijų prie ES išo-
rės sienų ir kitur.

Kiekvieną mėnesį apie 1 500 sienų ir pakran-
čių apsaugos pareigūnų dirbo įvairiose vietose 
prie ES sienų ir padėjo nacionalinėms insti-
tucijoms užtikrinti sienų kontrolę, vykdyti 
stebėjimą, registruoti migrantus, rinkti infor-
maciją apie nusikaltėlių tinklus, kovoti su doku-
mentų klastojimu ir kitų rūšių tarpvalstybiniais 
nusikaltimais.

https://www.youtube.com/watch?v=wcpPcAWKKtk
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Padėtis prie ES ir Šengeno išorės sienų 2019 m.

Vienas iš FRONTEX paramos ES valstybėms narėms 
būdų – pagalba tikrinant pilietybę. Kai reikia, agen-
tūra siunčia ekspertus, kad padėtų nustatyti 
migrantų pilietybę. Be to, jie yra kvalifikuoti nusta-
tyti asmenis, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, 
ir pažeidžiamus asmenis (įskaitant nelydimus nepil-
namečius), taip pat nukreipti juos į kompetentingas 
nacionalines institucijas.

139 000
Bendras nustatytų neteisėto  
ES ir Šengeno išorės sienų  
kirtimo atvejų skaičius*

Vakarinė Viduržemio 
jūros regiono dalis 

24 000
Operacija 
„Indalo“

Centrinė Viduržemio 
jūros regiono dalis 

14 000
Operacija  
„Themis“

Rytinė Viduržemio 
jūros regiono dalis 

82 000
Operacija  
„Poseidon“

* Žemėlapyje parodytas apytikslis neteisėto ES jūrų sienų kirtimo atvejų skaičius 2019 m. 

(2020 m. sausio 9 d. duomenimis).
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Pirmoji operacija 
už Europos 
Sąjungos ribų
FRONTEX pradėjo savo pirmą visapusišką ben-
drą operaciją už Europos Sąjungos ribų – ėmė 
teikti pagalbą Albanijai sienų kontrolės srityje. 
Siunčiame pareigūnus iš įvairių Europos šalių, 
taip pat skiriame patrulinius automobilius ir 
kitą įrangą, siekdami padėti ES kaimynams Va-
karų Balkanuose spręsti problemas, susijusias 
su neteisėta migracija, taip pat su tarpvalsty-
biniu nusikalstamumu ir potencialiomis tero-
ristinėmis grėsmėmis. 

Be to, FRONTEX dislokuoti pareigūnai padeda 
aptikti pavogtas transporto priemones, narko-
tikus ir ginklus, vykdyti dokumentų patikras, 
taip pat nustatyti ir patvirtinti migrantų pilie-
tybę. Be to, jie dalijasi žiniomis ir patirtimi su 
savo Albanijos partneriais.

https://www.youtube.com/watch?v=aoQpDhts6MI
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Susipažinkite su mūsų pareigūnais  
Antti, sienų apsaugos pareigūnas iš Suomijos Albanijoje 

„Padedu savo kolegoms iš Albanijos nustatyti suklastotus 
dokumentus, taip pat prekybos žmonėmis aukas. 99,9 proc. 
sienas kertančių žmonių keliauja su tinkamais kelionės doku-
mentais, o sienų apsaugos pareigūnų darbas buvo nustatyti ir 
sustabdyti tuos, kas sieną mėgina kirsti su suklastotais pasais. 
Jei norime užtikrinti mūsų sienų saugumą, visada turime būti 
vienu žingsniu priekyje nusikaltėlių, kurie klastoja kelionės 
dokumentus.“

FRONTEX vykdomasis direktorius Fabrice'as Leggeri sveikina pirmuosius agentūros pareigūnus Albanijoje.
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Kova su 
nusikalstamumu 
pasienyje
Teikiame pirmenybę Europos išorės sienų sau-
gumui, o visos mūsų veiklos pagrindas yra kova 
su nusikalstamumu. Sienų apsaugos pareigū-
nams tenka labai svarbus vaidmuo didinant vi-
daus saugumą ir užkertant kelią organizuotam 
nusikalstamumui arba jį nustatant.

Prie visų ES sienų mūsų pareigūnai padeda 
nacionalinėms institucijoms kovoti su nusi-
kalstamumu. Jie kasmet prie sausumos sienų 
nustato šimtus pavogtų automobilių ir suklas-
totų dokumentų. Jie padeda ES valstybėms na-
rėms aptikti cigaretes ir narkotikus, kontrabanda 
gabenamus į Europos Sąjungą sausumos ir jūrų 
keliais. Be to, pareigūnai padeda nustatyti ne-
teisėtą žmonių gabenimą ir prekybą žmonė-
mis tarpvalstybiniu mastu vykdančius asmenis.

Renkame informacija apie nusikaltimus prie 
sienų ir dalijamės ja su nacionalinėmis insti-
tucijomis ir Europolu. Mūsų surinkta informa-
cija apie neteisėtą žmonių gabenimą yra labai 

svarbi siekiant išardyti neteisėto žmonių gabe-
nimo tinklus.

2019 m. FRONTEX koordinavo penkias bendrų 
veiksmų dienas – tarptautines operacijas, skirtas 
kovoti su tarpvalstybiniu nusikalstamumu, be 
to, daugeliui kitų operacijų skyrė savo ekspertus 
ir teikė informaciją. Šios operacijos, koordinuo-
tos taikant Europos kovos su nusikalstamumo 
grėsmėmis daugiadalykę platformą (EMPACT), 
buvo ES politikos ciklo dalis. Per jas nacionalinės 
institucijos suėmė 200 neteisėtu žmonių gabe-
nimu įtariamus asmenis, aptiko beveik 500 pa-
vogtų automobilių, 600 suklastotų dokumentų 
ir areštavo devynis įtartinus laivus.

Be to, FRONTEX nacionalinėms institucijoms 
teikia informaciją, skirtą narkotikų kontraban-
dos tyrimams. 2019 m. agentūra teikė pagalbą 
valstybėms narėms operacijose, per kurias kon-
fiskuota 4,7 tonos kokaino.

Sienų apsaugos pareigūnai yra kvalifikuoti nustatyti galimas 
prekybos žmonėmis aukas. Dažnai sienų apsaugos parei-
gūnas yra vienintelis teisėsaugos pareigūnas, su kuriuo gal-
būt susidurs aukos prieš patekdamos į išnaudotojų rankas. 
Kova su prekyba žmonėmis yra viena svarbiausių FRONTEX 
darbo prie ES sienų dalių.
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veiklos rezultatai

125,5
TONOS KONFISKUOTŲ 
NARKOTIKŲ

390
KONFISKUOTŲ VOGTŲ 
AUTOMOBILIŲ

20 000 000
KONFISKUOTŲ CIGAREČIŲ 

69
KONFISKUOTI 
GINKLAI

669
NUSTATYTI NARKOTIKŲ 
KONTRABANDININKAI

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


14 APIE 2019 M. TRUMPAI MES REMIAME

Grąžinimo 
operacijos

FRONTEX toliau stiprina savo vaidmenį kaip vie-
nas iš svarbiausių subjektų grąžinant žmones, 
jei nuspręsta, kad jų buvimas Europoje yra ne-
teisėtas. Tai gali būti žmonės, kurie išnaudojo 
visus teisinius  būdus likti ES, kurie padarė nu-
sikaltimų vienoje iš valstybių narių, kurių vizų 
galiojimo laikas pasibaigė ir kuriems buvo įteik-
tas valstybių narių teismo ar kompetentingų 
institucijų sprendimas dėl grąžinimo.

FRONTEX išlieka ES šalių partneris organizuo-
jant užsakomuosius skrydžius. Be to, 2019 m. 
agentūra ėmėsi aktyvesnio vaidmens koordi-
nuojant grąžinimą komerciniais skrydžiais.

Kurdama Europos Sąjungos grąžinimo 
gebėjimus, FRONTEX integruoja įvairias 
informacines sistemas, kurios šalims suteikia 
galimybę koordinuoti veiklą ir apžvelgti grąži-
nimo operacijas Europos lygmeniu. 

Be to, dabar teikiame paramą šalims prieš 
grąžinimo operacijas, padedame rengti grąži-
namų asmenų dokumentus ir užmegzti ryšius 
su ES nepriklausančių šalių konsulinėmis įstai-
gomis, kad grąžinimo procesas būtų kuo spar-
tesnis ir efektyvesnis.

FRONTEX padeda ES valstybėms narėms laikytis reikalavimo ste-
bėti visus grąžinimo skrydžius, siekiant užtikrinti, kad su visais 
grąžinamais asmenimis būtų elgiamasi garbingai ir kad būtų ger-
biamos jų teisės. Iš savo ekspertų rezervo skiriame stebėtojus ir 
padengiame nacionalinių stebėtojų dalyvavimo išlaidas.  Padėjome 
užtikrinti, kad per 272 skrydžius, surengtus 2019 m., lėktuvuose 
būtų stebėtojai, įskaitant 199 FRONTEX deleguotus ekspertus.



FRONTEX koordinuojamos grąžinimo operacijos
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komerciniai skrydžiai

Vykdant FRONTEX remiamas grąžinimo operacijas praėju-
siais metais sugrąžinta daugiau kaip 15 500* asmenų iš ES 
nepriklausančių šalių. Asmenų, sugrąžintų pasinaudojant 
komerciniais skrydžiais, skaičius išaugo trigubai, todėl padi-
dėjo efektyvumas ir sumažėjo sąnaudos.
* Preliminarūs skaičiai

2018 M.2016 M. 2019 M.2017 M.

13 730 10 700 15 850 14 190 

užsakomieji skrydžiai 
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Mes žinome
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Europos 
apžvalga

FRONTEX žino, kas ir kur vyksta prie sienų ir kaip 
į tai reaguoti. Remdamasi padėties stebėjimu, 
vykdomu prie Europos sienų ir platesniu mastu 
visą parą kasdien, taip pat išsamia rizikos ana-
lize, agentūra padeda susidaryti bendrą Euro-
pos masto sienų kontrolės ir migracijos valdymo 
vaizdą. FRONTEX padeda nustatyti galimus trū-
kumus ir didinti Europos atsparumą. 

Norint mažinti pažeidžiamumą, kai kyla iššū-
kių prie sienų, būtina suprasti trumpalaikę ir 
ilgalaikę riziką.

Mūsų darbas – nuspėti iššūkius, su kuriais gali 
susidurti ES šalys, ir padėti nacionalinėms ins-
titucijoms imtis atsakomųjų veiksmų.

Visa FRONTEX veikla yra grindžiama rizikos 
analize, kuri padeda mums nuspręsti, kur turėtų 
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būti dislokuoti mūsų pareigūnai ir kur turėtų 
patruliuoti mūsų lėktuvai. 

Kai nustatome laivą su narkotikais arba 
neteisėtai žmones gabenančius asmenis, rea-
guojame greitai. Tuo pačiu metu į mūsų būstinę 
siunčiama susijusi informacija, kuri analizuo-
jama siekiant nustatyti neteisėtos migracijos ir 
tarpvalstybinio nusikalstamumo tendencijas.

Renkame ir analizuojame nacionalinių insti-
tucijų informaciją, siekdami sudaryti bendrą 
padėties ir galimo pažeidžiamumo prie ES ir 
Šengeno išorės sienų vaizdą.
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Parama iš 
aukščiau

Jūros stebėjimas iš oro tapo neatsiejama agen-
tūros veiklos dalimi ir nuolatine paslauga, tei-
kiama nacionalinėms institucijoms.

Jūros stebėjimui iš oro naudojami stebėjimo lėk-
tuvai ir bepiločiai orlaiviai, kurie vaizdo ir kito-
kius duomenis nuo ES ir Šengeno išorės sienų 
tiesiogiai perduoda į agentūros būstinę Varšu-
voje, taip pat atitinkamoms nacionalinėms ir 
Europos institucijoms. Tai leidžia tikruoju laiku 
stebėti, kas vyksta prie sienų.

Europos stebėsenos centre Varšuvoje ekspertai 
iš 12 šalių kartu stebėjo pateikiamą vaizdo me-
džiagą ir informaciją.

Lėktuvai buvo naudojami FRONTEX veiklai, ku-
ria siekiama nacionalinėms institucijoms ir ES 
agentūroms padėti vykdyti įvairias užduotis, 
įskaitant sienų stebėjimą, narkotikų kontraban-
dos nustatymą ir neteisėtą žvejybą.

2019 m. FRONTEX surengė beveik 600 skrydžių. 
Daugeliu atvejų FRONTEX lėktuvai nustatė lai-
vus, kuriems atviroje jūroje kilo pavojus, o greita 
reakcija ir koordinacija padėjo nacionalinėms 
institucijoms išgelbėti per 4 500 žmonių.

Jūros stebėjimą iš oro vykdantys lėktuvai skraidė 
virš centrinės Viduržemio jūros  regiono dalies, 
Egėjo jūros, Juodosios jūros, Adrijos jūros ir Bal-
tijos jūros. Be to, buvo stebimos Lenkijos, Slo-
vakijos, Kroatijos ir Vengrijos sausumos sienos.

https://www.youtube.com/watch?v=5-IkEg6La8w
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JŪRĄ STEBINT IŠ 
ORO NUSTATYTŲ 
INCIDENTŲ SKAIČIUS

JŪROS STEBĖJIMO IŠ ORO 
SKRYDŽIŲ SKAIČIUS

2018 M. 2019 M.2018 M.
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Mes kuriame
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Pirmoji Europos 
statutinė 
tarnyba

FRONTEX pradėjo kurti Europos sienų ir pa-
krančių apsaugos nuolatines pajėgas. Spalio 
mėn. pradėjome pirmą įdarbinimo kampaniją, 
siekdami įdarbinti daugiau kaip 700 FRONTEX 
sienų ir pakrančių apsaugos pareigūnų. Iš visos 
Europos gavome 7 500 prašymų, kuriuos pa-
teikė žmonės, norintys prisijungti prie pirmo-
sios Europos statutinės tarnybos.

Pirmoji atrinkta FRONTEX sienų ir pakrančių 
apsaugos pareigūnų grupė didžiąją 2020 m. 
dalį rengsis dislokavimui prie Europos sienų. 
Jie taps naujųjų pajėgų pagrindu ir teiks ilga-
laikę paramą nacionalinėms institucijoms, ku-
rios susiduria su iššūkiais prie išorės sienų. Gali 
būti, kad kai kurie iš jų dirbs už Europos ribų 
šalyse, kurios yra pasirašiusios susitarimus dėl 
statuso su ES.



Pagrindinės FRONTEX sienų ir 
pakrančių apsaugos pareigūnų užduotys
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PATIKRINIMAI KERTANT 
SIENAS

SIENŲ STEBĖJIMAS

PAKRANČIŲ APSAUGOS 
PAJĖGŲ FUNKCIJOS, 
ĮSKAITANT PAIEŠKOS IR 
GELBĖJIMO OPERACIJAS

ASMENŲ 
GRĄŽINIMAS

KOVA SU 
TARPVALSTYBINIU 
NUSIKALSTAMUMU

INFORMACIJOS 
RINKIMAS IR 
DALIJIMASIS JA
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Mūsų nuosava 
įranga

FRONTEX turės vis daugiau savo įrangos ir ga-
lės lanksčiau vykdyti įvairias užduotis vietoje. 
2019 m. pradedame naudotis savo pačių patru-
liniais automobiliais prie Europos sienų. Nauji 
automobiliai su agentūros logotipais dalyvavo 
operacijose Albanijoje, Graikijoje ir Bulgari-
joje. Tai didelis žingsnis agentūrai siekiant su-
kurti nuosavos įrangos rezervą. Kad padėtume 

FRONTEX sienų ir pakrančių apsaugos parei-
gūnams, pradėsime palaipsniui dislokuoti įvai-
rią kitą mūsų agentūros turimą ar nuomojamą 
įrangą, įskaitant laivus, lėktuvus ir nuotoliniu 
būdu pilotuojamus orlaivius. Pasirūpinsime, kad 
mūsų įranga visada būtų parengta veiksmams. 

https://www.youtube.com/watch?v=3psIYVnaKeM
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Susipažinkite su mūsų pareigūnais  
Miloslavas, Čekijos sienų apsaugos pareigūnas 
Ispanijoje  

„Kartu su mūsų patruliniu šunimi Fanoušu padedame 
tikrinti tūkstančius transporto priemonių, kurios kel-
tais atvyksta į Ispaniją iš Maroko.“
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Sienų kontrolės 
ateitis 

Viena pagrindinių FRONTEX užduočių – nu-
statyti technologijas, kurios gali būti naudoja-
mos sienų kontrolei. 2019 m. išbandėme įvairias 
technologijas, įskaitant biometriją, dirbtinį in-
telektą ir nuotoliniu būdu pilotuojamų orlai-
vių sistemas.

Aerostatas sienų stebėjimui

Bendradarbiaudami su Graikijos pakrančių ap-
saugos pajėgomis Graikijos Samo saloje suren-
gėme mėnesio trukmės aerostato ir kitos sienų 
stebėjimo įrangos bandymus. Tai padėjo įver-
tinti, kiek aerostatas gali būti naudingas vyk-
dant jūrų stebėjimą operacijų aplinkoje.
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Sienų kontrolės ateitis

Kartu su Portugalijos sienų apsaugos tarnyba ir 
Lisabonos oro uosto administracija išbandėme 
sienų patikroms skirtą judžiosios biometrijos 
technologiją. Ateityje tokie sprendimai kaip be-
kontaktis pirštų atspaudų atpažinimas ir veido 
skenavimas padės pasiekti, kad eiliniai keliau-
tojai sienas galėtų kirsti lengviau ir greičiau ir 
kad kartu būtų užtikrintas didesnis saugumas. 
Atitinkamai sienų apsaugos pareigūnai turės 
daugiau laiko nustatyti potencialias grėsmes ir 
vykdyti sistemiškas ir veiksmingas saugumo pa-
tikras. Be to, tai bus naudinga oro uostams ir oro 
linijoms, nes keleiviai mažiau laiko praleis eilėse 
ir turės daugiau laiko persėsti arba apsipirkti.

Susipažinkite su mūsų pareigūnais  
Diana, Rumunijos pirštų antspaudų  
ekspertė iš Graikijos  

„Savo kolegoms iš Graikijos padedu imti visų naujai 
atvykusių migrantų pirštų antspaudus ir registruoti 
juos Europos duomenų bazėje. Darbas FRONTEX 
suteikia galimybę mokytis skirtingais lygmenimis. 
Siekiant užtikrinti mūsų saugumą labai svarbu, kad 
žinotume, kas kerta sienas.“
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Nauja 
veiklos 
koncepcija
Nustatydami besiplečiančios agentūros raidos 
kryptį, sukūrėme naują veiklos koncepciją – 
FRONTEX artimiausių metų veiklos gaires. Re-
gioninėse konferencijose su nacionalinėmis 
sienų apsaugos ir teisėsaugos tarnybomis FRON-
TEX sukūrė paslaugas, kurias naujosios Europos 
sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinės pajėgos 
teiks ES valstybėms narėms.

FRONTEX turi tris strateginius tikslus: mažinti 
išorės sienų pažeidžiamumą užtikrinant visa-
pusišką informuotumą apie padėtį, užtikrinti 
saugias, patikimas ir sklandžiai veikiančias ES 

sienas, taip pat planuoti ir išlaikyti Europos 
sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų pajėgumus. 
Be to, siekiame įdiegti Europos integruotą sienų 
valdymą; tuo tikslu bendradarbiauja nacionali-
nės institucijos, ES institucijos, kitos agentūros 
ir organizacijos.

FRONTEX ir nacionalinės sienų apsaugos insti-
tucijos kartu kuria Europos sienų ir pakrančių 
apsaugos pajėgas. Visa, ko imamės, yra glaudaus 
bendradarbiavimo ir dialogo su mūsų naciona-
liniais partneriais rezultatas.

Europos integruotas sienų valdymas.  
Bendra FRONTEX ir valstybių narių atsakomybė

2019 m. FRONTEX susitiko su visų ES valstybių narių ir 
asocijuotųjų Šengeno šalių institucijų atstovais aptarti 
planus ir iššūkius, susijusius su naujuoju Europos sienų 
ir pakrančių apsaugos pajėgų reglamentu ir nuolatinių 
pajėgų kūrimu. Susitikimai buvo rengiami penkiuose regi-
oniniuose centruose Helsinkyje, Budapešte, Romoje, Ams-
terdame ir Paryžiuje.
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Pagrindiniai 
renginiai

Kasmet FRONTEX rengia įvairias konferencijas ir renginius, skirtus 
suburti aukšto lygio pareigūnus ir ekspertus, atsakingus už įvairius 
sienų kontrolės aspektus. 

Tarptautinė pasienio policijos 
konferencija

Spalio mėn. pabaigoje FRONTEX surengė 24-ąją 
Tarptautinę pasienio policijos konferenciją – kas 
dvejus metus rengiamą renginį, kuriame su-
sitinka teisėsaugos institucijų vadovai iš visų 
penkių žemynų ir beveik 100 šalių, taip pat tarp-
tautinių organizacijų, ES institucijų ir agen-
tūrų atstovai.

Daugiau kaip 300 dalyvių dalyvavo konferenci-
joje, kuri buvo sutelkta į tarpvalstybinį saugumą, 
pagrįstą parengtimi, prevencija ir atsaku į pa-
saulinius iššūkius, tokius kaip terorizmas, ne-
teisėtas žmonių gabenimas ir dokumentų bei 
tapatybės klastojimas.

https://www.youtube.com/watch?v=w2ZcCgIGk04
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Antrasis metinis Europos  
pakrančių apsaugos pajėgų renginys

Balandžio mėn. FRONTEX, Europos žuvininkys-
tės kontrolės agentūra (EŽKA) ir Europos jūrų 
saugumo agentūra (EMSA) Lenkijos Svinouis-
cio mieste drauge surengė metinį Europos pa-
krančių apsaugos institucijų susitikimą.

Nacionalinės institucijos, ES agentūros, susiju-
sios su bendradarbiavimu pakrančių apsaugos 
funkcijų srityje, ir Europos Komisija kasmeti-
niame pakrančių apsaugos institucijų renginyje 
turi galimybę keistis nuomonėmis klausimais, 
susijusiais su sauga ir saugumu jūroje. Disku-
sijose visų pirma buvo kalbama apie dalijimąsi 
informacija ir stebėjimą, rizikos jūroje analizę ir 
pakrančių apsaugos pareigūnų mokymą.

Biometrijos konferencija

Spalio mėn. FRONTEX surengė konferenciją apie 
biometrijos naudojimą prie sienų. Konferenci-
joje dėmesys buvo sutelktas į vis didėjančius iš-
šūkius, susijusius su sulietų veido nuotraukų 
naudojimu tapatybės dokumentuose, taip sie-
kiant apgauti pareigūnus ir suklaidinti kom-
piuterių sistemas.

Tarptautinėje biometrinės sienų apsaugos 
konferencijoje ekspertai ir specialistai iš viso 
pasaulio susirinko aptarti įvairius iššūkius ir 
galimybes, susijusius su tuo, kaip teisėsaugos 
institucijos nustato žmonių tapatybę.

Europos sienų ir pakrančių apsaugos 
pareigūnų diena

Per kasmetinę Europos sienų ir pakrančių apsau-
gos pareigūnų dieną FRONTEX priėmė 600 Eu-
ropos sienų ir pakrančių apsaugos pareigūnų iš 
daugiau kaip 30 šalių. Išskirtinis agentūros ren-
ginys buvo surengtas Arlamove, netoli Lenkijos 
sienos su Ukraina. Jis buvo skirtas iššūkiams prie 
sausumos išorės sienų ir bendradarbiavimui su 
kaimyninėmis šalimis.

https://www.youtube.com/watch?v=Z8tIiptdZU4
https://www.youtube.com/watch?v=Xv2hUOVYJ2I&t=152s
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Žvelgiant į ateitį 

Sukūrus Europos sienų ir pakrančių apsaugos 
nuolatines pajėgas, 2020 m. FRONTEX laukia 
dideli pokyčiai. Visus metus rengsime pirmųjų 
FRONTEX sienų apsaugos pareigūnų mokymus. 
Po mokymų bus tikrinama, ar jie turi reikiamus 
įgūdžius ir gali dirbti prie išorės sienų laikyda-
miesi taikomų ES teisės aktų ir etikos normų.

Metų pabaigoje pirmieji FRONTEX sienų ap-
saugos pareigūnai bus pasirengę būti dislokuoti 
prie sienų ir padėti užtikrinti didesnį Europos 
saugumą.

FRONTEX sienų apsaugos pareigūnai dėvės iš-
skirtines europines uniformas ir galės atlikti 
įvairias užduotis, pavyzdžiui, patikrinti as-
mens tapatybę ir pilietybę, jį įleisti arba atsisa-
kyti įleisti į ES, patruliuoti tarp sienos kirtimo 
punktų. Be to, jie dalyvaus grąžinimo operacijose.

Bendradarbiaudama su savo nacionaliniais par-
tneriais agentūra visoje Europoje steigs regio-
ninius biurus, pajėgoms teiksiančius logistinę 
paramą. Ir toliau būsime patikimas visos Eu-
ropos nacionalinių institucijų partneris. Ne tik 

reaguosime į naujas ekstremaliąsias situacijas, 
bet ir teiksime įvairias paslaugas, kurios naci-
onalinėms institucijoms padės spręsti uždavi-
nius prie jų sienų.

Dešimtys stebėtojų padės užtikrinti, kad vyk-
dant visas užduotis ir operacijas būtų gerbia-
mos pagrindinės žmogaus teisės.

Be to, kursime Europos kelionių informacijos ir 
leidimų sistemos (ETIAS) ekspertų grupę. Šios 
sistemos paskirtis – teikti leidimus keliauti į ES 
iš šalių, kurioms taikomas bevizis režimas. Kai 
sistema pradės veikti, FRONTEX bus atsakinga 
už visą parą kasdien veikiantį centrinį pada-
linį, kuriame tikrinsime pateikiamus prašymus.

Kad ETIAS būtų įgyvendinta, glaudžiai bendra-
darbiausime su eu-LISA, Europolu, Europos Ko-
misija ir ES valstybėmis narėmis.

Susipažinkite su mūsų pareigūnais  
Lucie, patikros ekspertė iš Prancūzijos Graikijoje 

„Vykdydama savo pareigas gerai suvokiu, kad ypatingą 
dėmesį būtina skirti pažeidžiamoms grupėms, visų 
pirma moterims ir vaikams.“
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https://www.youtube.com/watch?v=QNaZ3JIcqFc
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Sekite mūsų naujienas

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





Plac Europejski 6
00-844 Warsaw, Poland
frontex@frontex.europa.eu
www.frontex.europa.eu

2019


