
A 2019 FIL-QOSOR frontex

FIL-QOSOR

2019
L-AĠENZIJA EWROPEA GĦALL-GWARDJA TAL-FRUNTIERA 
U TAL-KOSTA





L-2019 KIENET SENA IMPORTANTI  
GĦALL-FRONTEX, L-AĠENZIJA EWROPEA GĦALL-
GWARDJA TAL-FRUNTIERA U TAL-KOSTA.

Fl-2019, il-Frontex kompliet taħdem qatigħ biex 
twettaq il-mandat li ngħatalha fl-2016 meta 
ġiet ittrasformata fl-Aġenzija Ewropea għall-
Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta. 

Din kienet ukoll sena ta’ tranżizzjoni. Flimkien 
mal-Istati Membri u mal-Kummissjoni Ewropea 
aħna qed inħejju għall-implimentazzjoni 
tal-mandat imġedded li daħal fis-seħħ 
f’Diċembru 2019. 

It-tkabbir tal-aġenzija kompla b’rata mgħaġġla 
u n-numru totali ta’ persunal fl-aħħar tas-sena 
laħaq is-750.

Minħabba li l-Frontex wessgħet il-preżenza 
tagħha fil-qasam, kif ukoll wessgħet l-attivitajiet 
u s-servizzi operazzjonali tagħha pprovduti 
lis-servizzi tal-gwardja tal-fruntiera u tal-
kosta nazzjonali, l-aġenzija użat 100 % mill-
EUR 333 miljun li ġew allokati mill-awtorità 
baġitarja tal-UE u mill-Pajjiżi Assoċjati ma’ 
Schengen.

Ir-ritorn tal-migranti irregolari kien qasam 
ewlieni għall-aġenzija fl-2019 u aħna se nkomplu 
nappoġġjaw lill-Istati Membri fir-ritorn tan-nies 
li rċevew deċiżjonijiet negattivi dwar l-ażil.

It-teknoloġiji ġodda u s-servizzi tas-sorveljanza 
tal-fruntieri ġodda huma oqsma oħra fejn 
l-aġenzija kienet qed tmexxi l-innovazzjoni fl-
2019 u tipprovdi appoġġ kuljum lill-Istati Membri 
tal-UE u lill-Pajjiżi Assoċjati ma’ Schengen.

Fl-2019, deher ċar li l-irwol tal-Frontex mhuwiex 
biss li taġixxi bħala servizz ta’ emerġenza—
issa, aħna l-ewwel u qabel kollox is-sieħeb 
operazzjonali tal-awtoritajiet nazzjonali, li 
jappoġġja u jassisti fil-kompiti regolari tal-
ġestjoni tal-fruntieri.

Id-dimensjoni internazzjonali estiża tal-
attivitajiet tal-Frontex ġiet enfasizzata mill-
ewwel operazzjoni tagħna barra mill-Unjoni 
Ewropea mnedija fl-Albanija. 

Aħna konna qed naġixxu bħala l-“għajnejn 
u l-widnejn” tal-infurzar tal-liġi fil-fruntieri 

esterni f’kooperazzjoni dejjem aktar mill-qrib 
mas-sħab Ewropej u nazzjonali tagħna.

Dalwaqt ħafna il-Frontex se jkollha rwol kruċjali 
fil-verifika ta’ miljuni ta’ qasmiet legali tal-
fruntieri minn vjaġġaturi regolari. Is-sena 
l-oħra, aħna konna impenjati fit-tħejjija għall-
istabbiliment tal-unità ċentrali tas-Sistema 
Ewropea ta’ Informazzjoni u ta’ Awtorizzazzjoni 
għall-Ivvjaġġar (ETIAS). 

L-adozzjoni tal-istrateġija operazzjonali teknika 
Ewropea għall-Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri 
(IBM) s-sena l-oħra kien pass kbir ’il quddiem 
kemm għall-Istati Membri kif ukoll għall-
aġenzija. Din għenitna naqilbu għal kunċett 
operazzjonali ġdid xprunat mill-iskjerament 
futur tal-Korpi Permanenti tal-Gwardja Ewropea 
tal-Fruntiera u tal-Kosta. 

Aħna fassalna l-2019 fil-Qosor bi tliet objettivi 
operazzjonali strateġiċi f’moħħna: Aħna rridu 
nkunu NAFU biex NAPPOĠĠJAW lill-Istati 
Membri fil-fruntieri, u, abbażi ta’ dak l-għarfien, 
aħna NIBNU kapaċitajiet biex infasslu r-rispons 
operazzjonali tagħna. 

Aħna nimmiraw ukoll biex il-Frontex 
tikkonforma mal-aħjar standards tal-UE għal 
ġestjoni finanzjarja u amministrattiva tajba u 
standards legali u etiċi tal-UE tajbin, li jinkludu 
d-drittijiet fundamentali.

Fl-2019, il-Frontex stabbilixxiet ukoll il-
pedamenti għall-futur. Aħna nedejna l-ewwel 
reklutaġġ ta’ gwardji tal-kosta tal-Frontex li 
se jaħdmu spalla ma’ spalla mal-uffiċjali tal-
gwardja nazzjonali tal-fruntiera u tal-kosta. 

Il-Frontex impenjat ruħha li taħdem għal 
fruntieri esterni aktar sikuri u li jiffunzjonaw 
aħjar, filwaqt li tissalvagwardja ż-Żona 
Ewropea tal-Libertà, is-Sigurtà u l-Ġustizzja u 
tippromwovi l-qsim tal-fruntieri legali mingħajr 
diffikultà għall-vjaġġaturi bona fide.

FABRICE LEGGERI 

Direttur Eżekuttiv
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Il-kisbiet ewlenin 
tas-sena

JANNAR

In-numru ta’ qasmiet 
irregolari fil-fruntieri 
tal-Ewropa jinsab fl-
aktar  l ivel l  baxx  
f’5 snin.

FRAR

Il-Frontex tappoġġja l-qbid 
sinifikanti ta’ kokaina mill-
awtoritajiet Portugiżi

MEJJU

Frontex tniedi l-ewwel 
operazzjoni barra mill-UE 
fl-Albanija

ĠUNJU

I l - F r o n t e x  t i f t a ħ 
K a m r a  t a l - A n a l i ż i  
tar-Riskju fis-Senegal

MARZU

Il-konferenza dwar il-
fruntieri intelliġenti fid-
WCO: Inġibu lill-Frontex 
u lid-dwana qrib aktar ta’ 
xulxin

APRIL

Il-Frontex, l-EMSA u 
l-EFCA jospitaw it-tieni 
Avveniment annwali tal-
Gwardja Ewropea tal-Kosta
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NOVEMBRU

I l - K u n s i l l  j a d o t t a 
Regolament tal-Frontex 
ġdid

AWWISSU

Frontex tibda tittestja  
l-użu ta’ aerostat għas-
sorveljanza tal-fruntieri 
fil-Greċja

SETTEMBRU

i l -Frontex t ittestja 
teknoloġiji bijometriċi 
ġodda fl-ajruport ta’ Lisbona

DIĊEMBRU

7 500 kandidat japplikaw 
biex isiru l-ewwel gwardji 
tal-fruntieri tal-Frontex

LULJU

26  faċilitatur ta’ dħul 
klandestin ta’ bnedmin 
jiġu arrestati f’10  ijiem 
f’operazzjoni mmexxija 
mill-Frontex

OTTUBRU

Il-Frontex tilqa’ klassi ġdida 
ta’ programm tal-lawrja ta’ 
Master Konġunt
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NUMRU TA’ TITJIRIET TAS-SORVELJANZA TAL-AJRU MARITTIMA

NIES SALVATI**

Sena 
f’numri*

TRAFFIKANTI TAD-DROGA 
IDENTIFIKATI

54 800
669

592
* numri preliminari 

** In-numru jirreferi għall-migranti kollha salvati fiż-żoni operazzjonali tal-Frontex u jinkludi 28,670 persuna  

 salvati bl-assi kofinanzjati tal-aġenzija.

TUNNELLATI TA’ DROGI 
MAQBUDA

125.5
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3 675750
UFFIĊJALI MĦARRĠA TAL-
GWARDJA TAL-FRUNTIERA U 
TAL-KOSTA

NUMRU TA’ PERSUNAL 
F’HQ

15 850
NUMRU TA’ NIES IRRITORNATI  
MILL-FRONTEX

6 900
NUMRU TA’ DOKUMENTI 
FFALSIFIKATI IDENTIFIKATI

7 500
APPLIKAZZJONIJIET GĦALL-
GWARDJI TAL-KOSTA TAL-
FRONTEX

1 500
NUMRU MEDJU TA’ UFFIĊJALI TAL-FRONTEX  
FIL-FRUNTIERI TAL-UE
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Aħna 
nappoġġjaw
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Rispons 
Operazzjonali

L-aġenzija toffri lill-Istati Membri tal-UE u 
lill-Pajjiżi Assoċjati ma’ Schengen rispons 
operazzjonali flessibbli fil-fruntieri tagħhom. 
Aħna nagħmlu dan billi niskjeraw uffiċjali u 
tagħmir fejn il-pajjiżi jkollhom bżonna l-aktar. 

Fl-2019, komplejna mmexxu t-tliet 
operazzjonijiet permanenti tagħna fil-Greċja, 
fl-Italja u fi Spanja, kif ukoll ħafna skjeramenti 
oħra fuq il-post fil-fruntieri esterni tal-UE u 
lil hinn.

Kull xahar, madwar 1 500 uffiċjal tal-gwardja 
tal-fruntiera u tal-kosta ħadmu f’diversi 
postijiet fil-fruntieri tal-UE, fejn assistew lill-
awtoritajiet nazzjonali fil-kontroll tal-fruntieri, 
fis-sorveljanza, fir-reġistrazzjoni tal-migranti, 
fil-ġbir tal-intelliġenza dwar netwerks kriminali, 
fil-ġlieda kontra l-frodi tad-dokumenti u tipi 
oħra ta’ kriminalità transfruntiera.

https://www.youtube.com/watch?v=wcpPcAWKKtk
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IS-SITWAZZJONI FIL-FRUNTIERI ESTERNI TAL-UE U TA’ SCHENGEN FL-2019

Wieħed mill-modi li bih il-Frontex tappoġġja lill-Istati Membri 
tal-UE huwa l-iskrinjar tan-nazzjonalità. Meta jkun meħtieġ, 
l-aġenzija, tibgħat lil esperti biex jgħinu jistabbilixxu n-nazzjonalità 
tal-migranti. Dawn jiġu mħarrġa wkoll biex jidentifikaw 
persuni fil-bżonn ta’ protezzjoni internazzjonali kif ukoll dawk 
f’sitwazzjoni vulnerabbli, inklużi minorenni mhux akkumpanjati, u 
jirreferuhom lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti.

139 000
NUMRU TOTALI TA’ DETEZZJONIJIET  
TA’ QSIM ILLEGALI TAL-FRUNTIERI  
FIL-FRUNTIERI ESTERNI TAL-UE U TA’ SCHENGEN*

IL-MEDITERRAN 
TAL-PUNENT 

24 000
L-OPERAZZJONI  

INDALO

IL-MEDITERRAN  
ĊENTRALI 

14 000
L-OPERAZZJONI  

THEMIS

IL-MEDITERRAN  
TAL-LVANT 

82 000
L-OPERAZZJONI  

POSEIDON

* Il-mappa turi n-numru stmat ta’ detezzjonijiet ta’ qsim illegali tal-fruntieri  

fil-fruntieri tal-baħar tal-UE fl-2019 (data mid-9 ta’ Jannar 2020).
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L-ewwel 
operazzjoni 
barra mill-
Unjoni Ewropea
Il-Frontex nediet l-ewwel operazzjoni konġunta 
kompluta tagħha barra mill-Unjoni Ewropea, 
biex tappoġġja lill-Albanija fil-kontroll tal-
fruntieri. Aħna nipprovdu uffiċjali mill-pajjiżi 
minn madwar l-Ewropa flimkien ma’ karozzi 
tal-għassa u tagħmir ieħor biex ngħinu lill-
ġar tal-Balkani tal-Punent tal-UE jindirizza 
l-migrazzjoni irregolari, kif ukoll il-kriminalità 
transfruntiera u theddidiet terroristiċi potenzjali. 

L-uffiċjali skjerati mill-Frontex jappoġġjaw ukoll 
id-detezzjoni ta’ vetturi misruqin, drogi u armi, 
kontrolli ta’ dokumenti u l-identifikazzjoni u 
l-istabbiliment tan-nazzjonalità tal-migranti. 
Huma jaqsmu wkoll l-għarfien u l-esperjenza 
mas-sħab Albaniżi tagħhom.

https://www.youtube.com/watch?v=aoQpDhts6MI
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ILTAQA’ MAL-UFFIĊJALI TAGĦNA   

ANTTI, GWARDJA TAL-FRUNTIERA FINLANDIŻ FL-ALBANIJA 

“Jien ngħin lill-kollegi Albaniżi tiegħi jindunaw 
b'dokumenti ffalsifikati, kif ukoll b'vittmi ta’ 
traffikar ta’ bnedmin. Filwaqt li 99.9 % tan-nies li 
jaqsmu l-fruntieri huma vjaġġaturi b’dokumenti 
tal-ivvjaġġar ġenwini, il-gwardji tal-fruntiera 
għandhom ir-responsabbiltà li jidentifikaw u 
jwaqqfu lil dawk li jippruvaw jaqsmu l-fruntiera 
bl-użu ta’ passaporti foloz. 
Sabiex inżommu l-fruntieri sikuri, aħna dejjem 
irridu nkun pass ’il quddiem mill-kriminali li 
jiffalsifikaw id-dokumenti tal-ivvjaġġar.”

Id-Direttur Eżekuttiv tal-Frontex, Fabrice Leggeri, jilqa’ lill-ewwel uffiċjali tal-aġenzija fl-Albanija.
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Niġġieldu 
l-kriminalità fil-
fruntieri
Is-sigurtà tal-fruntieri esterni tal-Ewropa hija 
l-prijorità tagħna u l-ġlieda kontra l-kriminalità 
tinsab fil-qalba tal-attivitajiet kollha tagħna. Il-
gwardji tal-fruntieri għandhom rwol kritiku 
fir-rigward tar-rinfurzar tas-sigurtà interna u 
l-prevenzjoni jew id-detezzjoni tal-kriminalità 
organizzata.

Tul il-fruntieri kollha tal-UE, l-uffiċjali tagħna 
jgħinu lill-awtoritajiet nazzjonali jiġġieldu 
l-kriminalità. Kull sena huma jidentifikaw mijiet 
ta’ karozzi misruqa u dokumenti ffalsifikati fil-
fruntieri tal-art. Huma jgħinu lill-Istati Membri 
tal-UE jsibu d-drogi u s-sigaretti ttraffikati lejn 
l-Unjoni Ewropea permezz ta’ rotot tal-art u tal-
baħar. L-uffiċjali jgħinu wkoll fid-detezzjoni tal-
faċilitazzjoni ta’ dħul klandestin u traffikar ta’ 
bnedmin bejn il-fruntieri.

Aħna niġbru u naqsmu informazzjoni dwar 
il-kriminalità fil-fruntieri mal-awtoritajiet 
nazzjonali u mal-Europol. L-informazzjoni li 
niġbru dwar il-faċilitazzjoni ta’ dħul klandestin 

ta’ bnedmin għandha rwol ewlieni fl-isforzi biex 
neqirdu n-netwerks tal-kuntrabandu.

Fl-2019, il-Frontex ikkoordinat ħamest 
ijiem ta’ Azzjoni Konġunta—operazzjonijiet 
internazzjonali mmirati lejn il-ġlieda kontra 
l-kriminalità transfruntiera—u appoġġjat 
ħafna oħrajn b’esperti u b'informazzjoni. 
Dawn l-operazzjonijiet kienu kkordinati taħt 
l-umbrella tal-Pjattaforma Multidixxiplinari 
Ewropea Kontra t-Theddid Kriminali (EMPACT) 
bħala parti miċ-Ċiklu ta’ Politika tal-UE. B’riżultat 
ta’ dan, l-awtoritajiet nazzjonali arrestaw 
200 faċilitatur ta’ dħul klandestin ta’ bnedmin, 
identifikaw kważi 500  karozza misruqa, 
600 dokument iffalsifikat u ssekwestraw disa’ 
bastimenti suspettużi.

Frontex tappoġġja wkoll lill-awtoritajiet 
nazzjonali b’informazzjoni f’investigazzjonijiet 
dwar it-traffikar tad-droga. Fl-2019, l-aġenzija 
appoġġjat lill-Istati Membri f’każijiet li wasslu 
għall-qbid ta’ 4.7 tunnellati ta’ kokaina.

Il-gwardji tal-fruntiera huma mħarrġa biex jidentifikaw 
vittmi potenzjali ta’ traffikar ta’ bnedmin (THB). Spiss, 
gwardja tal-fruntiera jkun l-uniku uffiċjal tal-infurzar 
tal-liġi li l-vittmi jistgħu jikkuntattjaw qabel jgħibu 
f’dinja ta’ sfruttar. Il-ġlieda kontra t-THB hija parti 
ewlenija mill-ħidma tal-Frontex fil-fruntieri tal-UE.
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RIŻULTATI OPERAZZJONALI

125.5
TUNNELLATI TA’  
DROGI MAQBUDA

390
NUMRU TA’ 
KAROZZI MISRUQA 
SSEKWESTRATI

20 000 000
NUMRU TA’ SIGARETTI SEKWESTRATI 

69
NUMRU TA’ ARMI 
SSEKWESTRATI

669
NUMRU TA’ 
TRAFFIKANTI TAD-
DROGA IDENTIFIKATI

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

Frontex tkompli ssaħħaħ l-irwol tagħha bħala 
attur ewlieni fir-ritorni ta’ nies li ġie deċiż li qed 
joqogħdu fl-Ewropa b’mod illegali. Dawn jistgħu 
jkunu nies li eżawrew ir-rotot legali kollha biex 
jibqgħu fl-UE, li wettqu reati fi Stat Membru, li 
qabżu l-perjodu awtorizzat mill-viża tagħhom 
u li rċivew deċiżjoni ta’ ritorn minn qorti jew 
mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri.

Il-Frontex tibqa’ sieħeb għall-pajjiżi tal-UE fl-
organizzazzjoni ta’ titjiriet charter. Fl-2019, 
l-aġenzija espandiet ukoll l-irwol tagħha 
fil-koordinazzjoni ta’ ritorni fuq titjiriet 
kummerjċali.

Il-Frontex qed tibni l-kapaċità tal-Unjoni 
Ewropea f’ritorni billi tintegra diversi sistemi 
ta’ informazzjoni li jippermettu lill-pajjiżi 
jikkoordinaw u jkollhom stampa ġenerali 
tal-operazzjonijiet ta’ ritorn fil-livell Ewropew. 

Aħna issa nappoġġjaw ukoll lill-pajjiżi qabel 
l-operazzjonijiet ta’ ritorn bit-tħejjija ta’ 
dokumenti għall-persuni rimpatrijati u 
l-kuntatti mal-awtoritajiet konsulari fil-pajjiżi 
mhux tal-UE li jagħmlu l-proċess tar-ritorn aktar 
rapidu u effiċjenti.

Il-Frontex qed tgħin lill-Istati Membri tal-UE jilħqu r-rekwiżit 
għat-titjiriet kollha ta’ ritorn li għandhom jiġu mmonitorjati sabiex 
jiġi żgurat li l-persuni rimpatrijati kollha jiġu trattati b’dinjità u li 
d-drittijiet tagħhom jiġu rispettati. Aħna nipprovdu kontrolluri mill-
pul ta’ esperti tagħna u nkopru l-ispiża tal-parteċipazzjoni tal-
kontrolluri nazzjonali.  Grazzi għall-isforzi tagħna, 272 titjira fl-2019 
kellhom kontrolluri abbord, inkluż 199 espert ipprovduti mill-Frontex.



OPERAZZJONIJIET TA’ RITORN IKKOORDINATI MILL-FRONTEX
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TITJIRIET KUMMERĊJALI

Is-sena li għaddiet aktar minn 15 500* ċittadin mhux 
tal-UE ġew irritornati f’operazzjonijiet ta’ ritorn appoġġjati 
mill-Frontex. In-numru ta’ persuni rritornati permezz ta’ 
titjiriet kummerċjali ttriplikat; żdiedet l-effiċjenza u tnaqqsu 
l-ispejjeż.
* Numri preliminari

20182016 20192017

13 730 10 700 15 850 14 190 

TITJIRIET CHARTER 
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Aħna nafu
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Prospett 
Ewropew

Il-Frontex tissorvelja x’qed jiġri fil-fruntieri, fejn 
ikun qed iseħħ u kif wieħed jista’ jirreaġixxi. 
L-aġenzija żżomm stampa ġenerali tal-Ewropa 
kollha tal-ġestjoni tal-migrazzjoni u tal-kontroll 
tal-fruntieri grazzi għall-monitoraġġ 24/7 tas-
sitwazzjoni fil-fruntieri tal-Ewropa u lil hinn u 
analiżi tar-riskju komprensiva. Il-Frontex tgħin 
fl-individwazzjoni ta’ punti dgħajfa u fit-tisħiħ 
tar-reżiljenza tal-Ewropa. 

It-tnaqqis tal-vulnerabbiltà għall-isfidi fil-
fruntieri jirrikjedi l-fehim tar-riskji f’terminu 
qasir u twil.

Aħna mistennija nipprevedu l-isfidi li l-pajjiżi 
tal-UE jistgħu jiffaċċjaw u nappoġġjaw lill-
awtoritajiet nazzjonali fir-rispons tagħhom.

L-analiżi tar-riskju tiggwida l-attivitajiet kollha 
tal-Frontex, billi tgħinna niddeċiedu fejn 
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jenħtieġ li jiġu skjerati l-uffiċjali tagħna u fejn 
jenħtieġ li jgħassu l-ajruplani tagħna. 

Ladarba nindividwaw vapur bit-traffikanti tad-
droga jew bil-faċilitaturi ta’ dħul klandestin 
tal-bnedmin, aħna nirreaġixxu malajr. Fl-istess 
ħin, informazzjoni relatata tivvjaġġa lura lejn 
il-kwartieri ġenerali biex tiġi analizzata għal 
tendenzi fil-kriminalità transfruntiera u tal-
migrazzjoni irregolari.

Aħna niġbru u nanalizzaw l-informazzjoni 
li tasal mingħand l-awtoritajiet nazzjonali 
biex nibnu stampa tas-sitwazzjoni u tal-
vulnerabbiltajiet potenzjali fil-fruntieri esterni 
tal-UE u ta’ Schengen.
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Appoġġ minn 
fuq

Is-Sorveljanza tal-Ajru Marittima (MAS) tagħna 
saret parti integrali mill-attivitajiet tal-aġenzija 
u servizz permanenti offrut lill-awtoritajiet 
nazzjonali.

Il-MAS tuża ajruplani u droni ta’ sorveljanza 
li jistrimjaw il-vidjo u data oħra mill-fruntieri 
esterni tal-UE u ta’ Schengen direttament lill-
kwartieri ġenerali tal-aġenzija f’Varsavja u 
l-awtoritajiet nazzjonali u Ewropej rilevanti. Hija 
tippermetti l-monitoraġġ fil-ħin reali ta’ dak li 
jkun qed iseħħ fil-fruntieri.

Fil-Kamra Ewropea tal-Monitoraġġ f’Varsavja, 
esperti minn 12-il pajjiż ħadmu flimkien biex 
jimmonitorjaw il-vidjo u l-informazzjoni li 
jkunu deħlin.

L-ajruplani ntużaw fl-attivitajiet tal-Frontex 
biex jappoġġjaw lill-awtoritajiet nazzjonali u 
lill-aġenziji tal-UE f’diversi kompiti, inkluż 
fis-sorveljanza tal-fruntieri, fid-detezzjoni ta’ 
traffikar ta’ droga u ta’ sajd illegali.

Fl-2019, il-Frontex wettqet kważi 600 titjira. 
F’ħafna mill-każijiet, l-ajruplani tal-Frontex 
identifikaw dgħajjes f’diffikultà u grazzi 
għar-reazzjoni u l-koordinazzjoni ta’ malajr, 
l-awtoritajiet nazzjonali setgħu jsalvaw aktar 
minn 4 500 persuna.

L-ajruplani tal-MAS taru fuq il-Mediterran 
Ċentrali, fuq il-Baħar Eġew, fuq il-Baħar l-Iswed, 
fuq il-Baħar Adrijatiku u fuq il-Baħar Baltiku. 
Hija mmonitorjat ukoll il-fruntieri tal-art fil-
Polonja, fl-Islovakkja, fil-Kroazja u fl-Ungerija.

https://www.youtube.com/watch?v=5-IkEg6La8w
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NUMRU TA’ INĊIDENTI 
IDENTIFIKATI MILL-
MAS

NUMRU TA’  
TITJIRIET TAL-MAS

2018 20192018

420  
128 

56
 

77

72

87

163

2019

592 

TF
IT

TX
IJA

  
U

 S
A

LV
AT

A
Ġ

Ġ

TF
IT

TX
IJA

  
U

 S
A

LV
AT

A
Ġ

Ġ

IN
FU

R
ZA

R
  

TA
L-

LI
Ġ

I

IN
FU

R
ZA

R
  

TA
L-

LI
Ġ

I



22 2019 FIL-QOSOR



Aħna nibnu
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L-ewwel 
servizz bl-
uniformi fl-
Ewropa

Il-Frontex bdiet tħejji l-pedamenti għall-ħolqien 
tal-korpi permanenti tal-Gwardja Ewropea tal-
Fruntiera u tal-Kosta. F’Ottubru, aħna nedejna 
l-ewwel kampanja ta’ reklutaġġ għal aktar 
minn 700 gwardja tal-fruntiera u tal-kosta. 
Aħna rċevejna 7 500 applikazzjoni minn madwar 
l-Ewropa kollha mingħand nies li xtaqu jissieħbu 
fl-ewwel servizz bl-uniformi fl-Ewropa.

Ladarba jintgħażel, l-ewwel grupp ta’ uffiċjali 
tal-gwardja tal-fruntiera u tal-kosta tal-Frontex 

iqatta’ l-biċċa l-kbira tal-2020 jitħarreġ għall-
iskjerament mal-fruntieri kollha tal-Ewropa. 
Huma se jservu bħala s-sinsla tal-korpi l-ġodda 
u bħala appoġġ permanenti għall-awtoritajiet 
nazzjonali li qed jiffaċċjaw sfidi fil-fruntieri 
esterni tagħhom. Uħud minnhom jistgħu 
jaħdmu saħansitra barra mill-Unjoni Ewropea 
f’pajjiżi li ffirmaw Ftehimiet dwar l-Istatus 
mal-UE.



IL-KOMPITI EWLENIN TAL-UFFIĊJALI TAL- 
GWARDJA TAL-FRUNTIERA U TAL-KOSTA TAL-FRONTEX
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IL-KONTROLLI  
FIL-FRUNTIERI

IS-SORVELJANZA TAL-
FRUNTIERI

IL-FUNZJONIJIET TAL-
GWARDJA TAL-KOSTA 
JINKLUDU T-TFITTXIJA U 
S-SALVATAĠĠ RITORNI

IL-ĠLIEDA KONTRA 
L-KRIMINALITÀ 
TRANSFRUNTIERA

IL-ĠBIR U L-ANALIŻI 
TAL-INFORMAZZJONI



26 2019 FIL-QOSOR AĦNA NIBNU

It-tagħmir 
tagħna stess

Il-Frontex se tkun qed tiddependi dejjem 
aktar fuq it-tagħmir tagħha stess u dan se 
jippermettilha tkun aktar flessibbli fid-diversi 
attivitajiet fuq il-post tagħha. Fl-2019, aħna 
bdejna nużaw il-karozzi tal-għassa tagħna stess 
fil-fruntieri tal-Ewropa. Il-karozzi l-ġodda, li 
għandhom il-logo tal-aġenzija, ipparteċipaw 
fl-operazzjonijiet f’postijiet bħall-Albanija, il-
Greċja u l-Bulgarija. Huma jimmarkaw pass 
kbir ’il quddiem fl-isforzi tal-aġenzija biex 

tiżviluppa ġabra tat-tagħmir tagħha stess. 
Sabiex nappoġġjaw lill-uffiċjali tal-gwardja 
tal-fruntiera u tal-kosta tal-Frontex, aħna se 
nibdew niskjeraw b’mod gradwali tagħmir varju 
ieħor li huwa proprjetà ta’ jew li jiġi mikri mill-
aġenzija tagħna, inkluż bastimenti, ajruplanti 
u inġenji tal-ajru pilotati mill-bogħod. Aħna se 
niżguraw li t-tagħmir tagħna jkun dejjem lest 
għall-azzjoni. 

https://www.youtube.com/watch?v=3psIYVnaKeM
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ILTAQA’ MAL-UFFIĊJALI TAGĦNA  

MILOSLAV, GWARDJA TAL-FRUNTIERA ĊEK FI SPANJA  

“Flimkien mal-kelb tal-għassa tiegħi Fanouš, aħna 
ngħinu fl-ispezzjoni tal-eluf ta’ vetturi li jaslu fi Spanja 
mill-Marokk bil-vapuri.”
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Il-futur tal-kontroll 
tal-fruntieri

Wieħed mill-kompiti ewlenin tal-Frontex 
huwa li tidentifika t-teknoloġiji li jistgħu 
jintużaw għall-kontroll tal-fruntieri. Fl-2019, 
aħna ttestjajna varjetà ta’ teknoloġiji, inkluż il-
bijometrika, l-intelliġenza artifiċjali u s-Sistemi 
ta’ Inġenji tal-Ajru Ppilotati mill-Bogħod.

AEROSTAT GĦAS-SORVELJANZA TAL-FRUNTIERI

Fi sħubija mal-Gwardja Ellenika tal-Kosta, aħna 
wettaqna prova ta’ xahar ta’ aerostat u tagħmir 
ieħor għas-sorveljanza tal-fruntieri fuq il-gżira 
Griega ta’ Samos. Dan għinna nivvalutaw kemm 
aerostat jista’ jwettaq sorveljanza tal-baħar tajba 
f’ambjent operazzjonali.
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IL-FUTUR TAL-KONTROLL TAL-FRUNTIERI

Flimkien mas-Servizz tal-Fruntieri tal-Portugall 
(SEF) u l-Awtorità tal-Ajruport ta’ Lisbona (ANA), 
aħna ttestjajna t-teknoloġija “biometrics on 
the move” (bijometrika minn post għal ieħor) 
għall-kontrolli fil-fruntieri. Fis-snin li ġejjin, 
soluzzjonijiet bħat-teħid tal-marki tas-swaba’ 
mingħajr mess u skens tal-wiċċ se jagħmlu 
l-qsim tal-fruntieri aktar faċli u aktar rapidu 
għall-vjaġġaturi regolari waqt li jżidu s-sigurtà. 
Dan se jagħti lill-gwardji tal-fruntiera aktar ħin 
biex jindividwaw theddidiet potenzjali u jwettqu 
kontrolli ta’ sigurtà sistematiċi u effiċjenti. Dan 
se jkun ta’ benefiċċju wkoll għall-ajruporti u 
għal-linji tal-ajru, billi l-passiġġieri se jqattgħu 
anqas ħin fil-kjuwijiet u se jkollhom aktar ħin 
għal trasferiment jew biex imorru jixtru.

ILTAQA’ MAL-UFFIĊJALI TAGĦNA   

DIANA, ESPERTA TAT-TEĦID TAL-MARKI TAS-SWABA’ 

RUMENA FIL-GREĊJA  

“Jien nassisti lill-kollegi Griegi tiegħi fit-teħid tal-marki 
tas-swaba’ tal-migranti kollha li jkunu għadhom kemm 
waslu u biex jirreġistrawhom fil-bażi ta’ data Ewropea. 
Il-ħidma mal-Frontex hija esperjenza ta’ apprendiment 
f’livelli differenti. Huwa kritiku għas-sigurtà tagħna li 
nkunu nafu min qed jaqsam il-fruntieri.”
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Kunċett 
Operazzjonali 
Ġdid
Sabiex nistabbilixxu t-triq għall-aġenzija li qed 
tikber, aħna ħloqna kunċett operazzjonali ġdid—
pjan direzzjonali għal kif il-Frontex se topera 
fis-snin li ġejjin. Fil-konferenzi reġjonali mal-
kmandanti tas-servizzi tal-fruntiera u tal-liġi 
nazzjonali, il-Frontex żviluppat servizzi li l-korpi 
permanenti tal-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u 
tal-Kosta se jipprovdu lill-Istati Membri tal-UE.

L-objettivi strateġiċi ewlenin tal-aġenzija tagħna 
huma li tnaqqas il-vulnerabbiltà fil-fruntieri 
esterni abbażi tal-għarfien komprensiv tas-
sitwazzjoni; tiggarantixxi fruntieri tal-UE sikuri, 

bla periklu u li jiffunzjonaw sew, u tippjana u 
żżomm il-kapaċitajiet tal-Gwardja Ewropea tal-
Fruntiera u tal-Kosta. Aħna nimmiraw ukoll li 
nimplimentaw il-ġestjoni integrata Ewropea 
tal-fruntieri, li tlaqqa’ flimkien lill-awtoritajiet 
nazzjonali, lill-istituzzjonijiet tal-UE u lil aġenziji 
u organizzazzjonijiet oħra.

Il-Frontex u l-awtoritajiet tal-fruntieri 
nazzjonali flimkien joħolqu l-Gwardja Ewropea 
tal-Fruntiera u tal-Kosta. Dak kollu li nagħmlu 
huwa riżultat ta’ kooperazzjoni mill-qrib u 
djalogu mas-sħab nazzjonali tagħna.

Il-ġestjoni integrata Ewropea tal-fruntieri—  
Responsabbiltà kondiviża tal-Frontex u tal-Istati Membri

Fl-2019, il-Frontex iltaqgħet mal-awtoritajiet tal-
Istati Membri kollha tal-UE u mal-pajjiżi assoċjati ma’ 
Schengen biex tiddiskuti l-pjanijiet u l-isfidi relatati mal-
implimentazzjoni tar-Regolament il-ġdid tal-Gwardja 
Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta u l-ħolqien tal-korpi 
permanenti. Il-laqgħat saru f’ħames clusters reġjonali 
f’Ħelsinki, Budapest, Ruma, Amsterdam u Pariġi.
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Avvenimenti 
ewlenin

Kull sena, il-Frontex tospita diversi konferenzi u avvenimenti biex 
tlaqqa’ flimkien lill-ogħla uffiċjali u lill-aqwa esperti li jindirizzaw 
varjetà ta’ aspetti tal-kontroll tal-fruntieri. 

IBPC

Fi tmiem Ottubru, il-Frontex ospitat 
l-24  Konferenza Internazzjonali tal-Pulizija 
tal-Fruntieri (IBPC), avveniment biannwali li 
laqqa’ flimkien lill-eżekuttivi tal-infurzar tal-liġi 
minn madwar 100 pajjiż f’ħames kontinenti, kif 
ukoll lil rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet 
internazzjonali, tal-istituzzjonijiet tal-UE u 
tal-aġenziji.

Aktar minn 300 parteċipant ħadu sehem fil-
konferenza, li ffukat fuq is-sigurtà transfruntiera 
permezz tat-tħejjija, il-prevenzjoni u r-rispons 
għall-isfidi globali bħat-terroriżmu, il-
faċilitazzjoni ta’ dħul klandestin ta’ bnedmin 
u l-frodi tad-dokumenti u tal-identità.

https://www.youtube.com/watch?v=w2ZcCgIGk04
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IT-TIENI AVVENIMENT ANNWALI TAL-GWARDJA 
EWROPEA TAL-KOSTA

F’April, il-Frontex, l-Aġenzija Ewropea għall-
Kontroll tas-Sajd (EFCA) u l-Aġenzija Ewropea 
għas-Sigurtà Marittima (EMSA) flimkien 
organizzaw Avveniment annwali tal-Gwardja 
Ewropea tal-Kosta fi Świnoujście, il-Polonja.

L-Avveniment Annwali tal-Gwardja tal-Kosta 
jipprovdi pjattaforma għall-awtoritajiet 
nazzjonali, għall-aġenziji tal-UE involuti 
fil-kooperazzjoni dwar il-funzjonijiet tal-
gwardja tal-kosta u l-Kummissjoni Ewropea 
biex jiskambjaw fehmiet dwar materji relatati 
mas-sikurezza u s-sigurtà fuq il-baħar. Id-
diskussjonijiet iffukaw fuq il-kondiviżjoni ta’ 
informazzjoni u sorveljanza, l-analiżi tar-riskji 
fuq il-baħar u t-taħriġ tal-uffiċjali tal-gwardja 
tal-kosta.

IL-KONFERENZA TAL-BIJOMETRIKA

F’Ottubru, il-Frontex, organizzat konferenza 
dwar l-użu tal-bijometrika fil-fruntieri. Il-
konferenza ffukat fuq l-isfida dejjem tikber 
tal-użu ta’ immaġnijiet morphed ta’ uċuh fid-
dokumenti ta’ identifikazzjoni biex l-uffiċjali u 
s-sistemi tal-kompjuter jiġu mqarrqa.

Il-Konferenza Internazzjonali tal-Bijometrika 
għall-Fruntieri laqqgħet flimkien lill-esperti 
u lill-prattikanti minn madwar id-dinja biex 
jiddiskutu d-diversi sfidi u opportunitajiet 
relatati mal-identifikazzjoni tan-nies mill-
awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi.

JUM L-EBCG

Il-Frontex ospitat 600 rappreżentant tal-gwardja 
Ewropea tal-fruntiera u tal-kosta minn aktar 
minn 30 pajjiż fil-Jum annwali tal-Gwardja 
Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta. L-avveniment 
ewlieni tal-aġenzija ġie organizzat f’Arłamów 
qrib il-fruntiera tal-Polonja mal-Ukrajna. Dan 
kien iffukat fuq l-isfidi fil-fruntieri esterni tal-
art u l-kooperazzjoni mal-pajjiżi ġirien.

https://www.youtube.com/watch?v=Z8tIiptdZU4
https://www.youtube.com/watch?v=Xv2hUOVYJ2I&t=152s
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Inħarsu ’l 
quddiem
L-2020 se ġġib magħha bidliet enormi lill-
Frontex bil-ħolqien tal-korpi permanenti tal-
Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta. 
Matul is-sena se nkunu qed inħarrġu l-ewwel 
gwardji tal-fruntiera tal-Frontex. Imbagħad se 
jagħmlu testijiet biex jiġi żgurat li għandhom 
il-ħiliet neċessarji biex joperaw flimkien fil-
fruntieri esterni, għall-konformità mal-liġi 
applikabbli tal-UE u mal-istandards etiċi.

Fl-aħħar tas-sena, l-ewwel gwardji tal-fruntiera 
tal-Frontex se jkunu lesti għall-iskjerament fil-
fruntieri biex jgħinu sabiex iżommu l-Ewropa 
aktar sikura.

Il-gwardji tal-fruntiera tal-Frontex se jilbsu 
uniformi Ewropea unika u se jkunu kapaċi 
jwettqu kompiti bħall-verifika tal-identità u 
n-nazzjonalità ta’ persuna, filwaqt li jippermettu 
jew jirrifjutaw id-dħul fl-UE u jgħassu bejn 
il-punti tal-qsim tal-fruntieri. Huma se 
jipparteċipaw ukoll f’operazzjonijiet ta’ ritorn.

L-aġenzija tagħna se tkun qed taħdem ukoll mas-
sħab nazzjonali tagħna biex tistabbilixxi uffiċċji 
reġjonali madwar l-Ewropa li se jipprovdu appoġġ 

loġistiku għall-korpi. Aħna se nkomplu nkunu 
sieħeb affidabbli għall-awtoritajiet nazzjonali 
madwar l-Ewropa. Aħna se noffru firxa wiesgħa 
ta’ servizzi li se jgħinu lill-awtoritajiet nazzjonali 
jindirizzaw varjeta ta’ sfidi fil-fruntieri tagħhom 
minflok sempliċiment iwieġbu għal emerġenzi 
ġodda.

Għexieren ta’ kontrolluri se jgħinu biex jiġi 
żgurat li r-rispett għad-drittijiet fundamentali 
jkun fil-qalba tal-attivitajiet u l-operazzjonijiet 
kollha tagħna.

Fl-aħħar nett, se nkunu qed nibnu tim ta’ esperti 
għas-Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni u ta’ 
Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar (ETIAS), sistema 
għall-għoti ta’ awtorizzazzjoni għall-ivvjaġġar 
fl-UE minn pajjiżi li wieħed jista’ jżur mingħajr 
viża. Meta din tidħol fis-seħħ, il-Frontex se tkun 
responsabbli mill-Unità Ċentrali 24/7, fejn sejrin 
nivverifikaw l-applikazzjonijiet.

Sabiex l-ETIAS issir realtà, aħna qed nikkooperaw 
mill-qrib mal-eu-LISA, mal-Europol, mal-
Kummissjoni Ewropea u mal-Istati Membri 
tal-UE.

ILTAQA’ MAL-UFFIĊJALI TAGĦNA   

LUCIE, ESPERTA TAL-ISKRINJAR FRANĊIŻA FIL-GREĊJA 

“Waqt li nwettaq id-dmirijiet tiegħi, jien kompletament 
konxja li għandha tingħata attenzjoni speċjali lill-
gruppi vulnerabbli, speċjalment lin-nisa u lit-tfal.”
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https://www.youtube.com/watch?v=QNaZ3JIcqFc
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SEGWINA FUQ

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