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2020. aasta oli enneolematu – nii 
maailma, Euroopa kui ka Euroopa Piiri- 
ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) jaoks.

Üleilmsele pandeemiale vaatamata ei lakanud 
meie töö Euroopa vabadusel, turvalisusel ja õi-
gusel rajaneva ala kindlustamise nimel. Otsi-
sime uusi viise, kuidas oma partnereid sellel 
keerulisel ajal toetada.

Frontex ei näidanud 2020. aastal mitte ainult 
oma vastupanuvõimet, vaid ka paindlikkust – 
seda nii operatiivtegevuses, tagasisaatmisabi 
pakkumisel, Euroopa piiri- ja rannikuvalve ala-
lise korpuse koolitamisel kui ka piiriülese kuri-
tegevuse vastase võitluse toetamisel.

Pakkudes ELi kriisiohje jaoks üliolulist abi on 
Frontex tõestanud, et on liikmesriikidele ja Eu-
roopa ametiasutustele usaldusväärne partner.

Amet kasvas jätkuvalt kiires tempos. 2020. aas-
tal ületas meie töötajate arv tuhande piiri, sh 
uue alalise korpuse värvatud töötajad.

Alaline korpus on pöördepunkt Frontexi ja 
terve Euroopa piiri- ja rannikuvalve jaoks. See 
on erakordselt kasulik välispiiride nõueteko-
hasele toimimisele ja tagab meie ametile suu-
rema paindlikkuse nii selles, kuidas me oma 
ametnikke tööle lähetame, kui ka selles, kuhu 
me neid lähetada saame.

Uus korpus annab meile avarama tegevusula-
tuse rändehalduses, õiguskaitses ja piirivalves. 
Frontex ei ole enam lihtsalt tuletõrjebrigaad, 
mis sõidab piiril tekkiva hädaolukorra puhul 

tulede vilkudes kohale. Korpus võimaldab meil 
paremini oma operatiivtegevusest teada anda. 
Alaline korpus aitab Frontexil edasi areneda ja 
muutuda ELi ametist õiguskaitse valdkonna ope-
ratiivosalejaks ja partneriks.  Lähitulevikus töö-
tab piiridel kohapeal rohkem inimesi kui meie 
peakorteris Varssavis.

COVID-19 on tõestanud, et piirikontroll on olu-
line, et kaitsta Schengeni piirideta ala rahvater-
vise ohtude, eeskätt pandeemiaga seotud ohtude 
eest. Samamoodi aitab Euroopa reisiinfo ja -lu-
bade süsteem (ETIAS), milles ka Frontex peagi 
keskset rolli mängib, hinnata seda, kas Euroopa 
Liitu reisivad inimesed võivad kujutada suurt 
epideemiaohtu.

Oma operatiivtegevuses arvestame alalise kor-
puse ametnike lähetamisel ja liikmesriikide 
toetamisel ka edaspidi COVID-19-ga. Ja loomu-
likult oleme pidevalt ühenduses asjaomaste ELi 
asutuste ja komisjoni talitustega, kes tegelevad 
tervishoiu- ja hügieeniteemadega.

Samal ajal kinnistame ameti põhiõiguste raa-
mistikku koostöös põhiõiguste ametniku ko-
husetäitja, haldusnõukogu, nõuandefoorumi, 
põhiõiguste ameti ja Euroopa Komisjoniga. 
Oleme võtnud endale kohustuse järgida kõi-
gis oma tegevustes kõrgeimaid standardeid ja 
usume, et põhiõiguste austamine on tõhusa pii-
rihalduse lahutamatu osa.

Fabrice Leggeri 
tegevdirektor
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Aasta 
saavutused

JAANUAR

Frontexile laekub enam 
kui 7000 avaldust Euroopa 
uute piirivalveametnike 
ametikohtadele asumiseks. 

VEEBRUAR

Euroopa Komisjoni 
asepresident Schinas 
ja volinik Johansson 
külastavad Frontexi.

MAI

Frontex valib välja 
esimesed alalise korpuse 
tulevased liikmed. 

JUUNI

Frontex ja ELi põhiõiguste 
amet lepivad kokku, et 
kasutama hakatakse 
põhiõiguste vaatlejaid.

MÄRTS

Frontex viib Kreeka 
välispiirile piirivalve 
kiirreageerimisrühma.

APRILL

Liikmesriigid toetavad 
jätkuvalt Frontexi 
tegevust Kreekas.
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NOVEMBER

Frontex aitab juhtida 
lastega kaubitsemise 
vastast operatsiooni. 

AUGUST

Frontexi K9 meeskond 
aitab Hispaanial peatada 
4,6 tonni narkootikume 
väärtuses 26 miljonit eurot.

SEPTEMBER

Frontex käivitab 
teise operatsiooni 
Montenegros.

DETSEMBER

ELi idapiiril 
konfiskeeritakse miljonid 
sigaretid. 

JUULI

Frontex käivitab teise  
ELi-välise operatsiooni.

OKTOOBER

Frontex aitab kaasa 
esimesele vabatahtlikule 
kojusaatmisele 
tellimuslennuga.
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     Aasta 
arvudes

742
AVASTATUD 
INIMSMUGELDAJAT

453
AVASTATUD 
NARKOOTIKUMIDE 
SMUGELDAJAT

13 170
FRONTEXI TOEL PÄÄSTETUD INIMEST

3 885
AVASTATUD VÕLTSDOKUMENTI
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1 030
MITMEOTSTARBELIST ÕHUSEIRELENDU 

1 000
146
KONFISKEERITUD 
RELVA

147
TONNI 
KONFISKEERITUD 
NARKOOTIKUME 

FRONTEXI AMETNIKKU ELI  PI IRIDEL IGA KUU

420
KOOLITATUD AL ALISE KORPUSE AMETNIKKU
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Euroopa 
esimese 
ühtse 
teenistuse 
loomine
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Frontex on loonud Euroopa esimese ühtse teenistuse: 
Euroopa piiri- ja rannikuvalve alalise korpuse. Alaline korpus 
toob olulist kasu välispiiride toimimisele, tugevdades sadade 
miljonite eurooplaste, mitteresidentide ja külaliste vaba lii-
kumist vabadusel, turvalisusel ja õiglusel rajaneval alal.

Euroopa  
esimese ühtse 
teenistuse
loomine

Alaline korpus võimaldab Frontexil olla paind-
likum selles, kuidas ja kuhu ametnikke tööle 
lähetatakse. Korpus tagab ametile avarama te-
gevusulatuse rändehalduses ja tagasisaatmisel, 
turvalisuse tagamisel ja õiguskaitses, sh merel.

Alalises korpuses kuuluvad ametnikud kolme 
kategooriasse. Esimesse kuuluvad ametnikud, 
kelle värbab Frontex, mitte konkreetsed liik-
mesriigid. Teise kategooriasse kuuluvad liik-
mesriikide ametnikud, kes lähetatakse vähemalt 

kaheks aastaks Frontexisse; ning kolmandasse 
kategooriasse kuuluvad liikmesriikide amet-
nikud, keda kasutatakse ameti töös lühemate 
perioodide jooksul, tavaliselt mitme kuu vältel.

Tänu äsja loodud alalisele korpusele tegutseb 
Frontex kohtades, kus Euroopa riigid vajavad 
tuge, töötades koos nendega turvalisema ja kind-
lama Euroopa nimel.



KONTROLLID  
PI IRIL

PATRULL- JA 
VAATLUSTEGEVUS

RANNIKUVALVE 
ÜLESANDED, 
SEALHULGAS 
OTSINGU- JA 
PÄÄSTETÖÖD TAGASISAATMISED

VÕITLUS PI IRIÜLESE 
KURITEGEVUSEGA

TEABE KOGUMINE 
JA JAGAMINE
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Paindlik  
tugi

Frontexi palgatud piirivalvurid kannavad ainu-
laadseid Euroopa vormirõivaid, esindades nii 
tervet Euroopa Liitu. Nad on suutelised täitma 
järgmisi tööülesandeid: inimese isikusamasuse 
ja kodakondsuse kontrollimine, ELi sisenemiseks 
loa andmine või sellest keeldumine, patrulli-
mine piiriületuspunktide vahel. Samuti osale-
vad nad tagasisaatmisoperatsioonides. Pakume 

paindlikku ja operatiivset tuge, saates amet-
nikud ja seadmed, sh lennukid ja laevad, piir-
kondadesse, kus riikide ametiasutused seda 
kõige rohkem vajavad, ja Euroopa alalise kor-
puse ametnikel on selles protsessis oluline roll. 
Ametnikke saab kiiresti lähetada ELi välispiiri-
dele ja ka kaugemale.
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Frontex käivitas esimese värbamiskampaania alalise korpuse 
esimese kategooria ametnike leidmiseks 2019. aasta oktoob-
ris; 700 ametikohale laekus tervest Euroopast 7500 kandi-
deerimisavaldust. Välja valitud kandidaadid veetsid suurema 
osa 2020. aastast koolitustel, et asuda tööle Euroopa piiridel. 
Esimese kategooria piirivalvurid moodustavad uue korpuse 
tuumiku, mis pakub alalist toetust riikide ametiasutustele, kes 
seisavad silmitsi probleemidega oma välispiiridel. Mõned neist 
võivad töötada isegi väljaspool Euroopa Liitu, riikides, mis on 
sõlminud ELiga staatust käsitleva kokkuleppe. Nüüd on esi-
mesed töötajad valmis kandma oma sinist Frontexi vormirõi-
vastust ja asuma 2021. aasta alguses tööle ELi välispiiridele.
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5. november
Lõpuks ometi õpime koos! Euroopa piiri- ja 
rannikuvalve esimesed töötajad lähevad nüüd 
kahte Poolas asuvasse keskusesse, et võtta osa 
kohapeal läbiviidavast koolitusest. Seni pidid kõik 
260 ametnikku #COVID19piirangute tõttu osalema 
veebikursustel. Nüüd pannakse praktikas proovile 
kõik veebi teel omandatud teadmised. Vaatamata 
kõigile raskustele kulgeb koolituse sel aastal läbimine 
ning jaanuaris tööle asumine kavakohaselt.
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Korpuse 
töötajad 
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Saage tuttavaks Horvaatiast pärit Jelenaga , 
 kes on üks esimesi #Frontex-i alalise korpuse, ELi 
esimese ühtse teenistuse töötajaid. „Minu jaoks on 
Frontex võimalus teenida oma kogukonda kõrgemal 
tasemel. Kui ma kaitsen ELi piire, kaitsen ma ka oma 
riiki.“#MigrationEU #standingcorps

https://www.youtube.com/watch?v=UYMT_F1jO74
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Saage tuttavaks Nicolaega, Frontexi alalise korpuse 
#StandingCorps töötajaga Rumeeniast . „Mulle 
meeldib end proovile panna ning töötamine 
#Frontex-i heaks ja võitlemine piiriülese kuritegevuse 
vastu võimaldab mul seda teha. Mul on põhjalikud 
kogemused õiguskaitse valdkonnas töötamisel ja ma 
loodan oma teadmisi täiendada dokumendipettuse 
alal.“#MigrationEU

Saage tuttavaks Diegoga, Frontexi alalise 
korpuse #StandingCorps töötajaga 
Itaaliast . „Liitusin korpusega, sest tahan 
võidelda organiseeritud kuritegevuse vastu, mis 
ei tunne piire.“#MigrationEU

Saage tuttavaks Raqueliga, kes on#Frontex-i alalise 
korpuse #StandingCorps töötaja Portugalist . „Ma 
kandideerisin #Frontex-isse tööle, sest tahtsin töö-
tada väljaspool oma kodumaad. Teadmiste omanda-
mine võlts- või valedokumentide tuvastamise kohta 
oli minu jaoks täiesti uus. Kuid kõige raskem on olla 
eemal oma lastest.“
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Operatiivne 
tugi Covid-19 
ajal
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Ehkki COVID-19 mõjutas 2020. aastal kõiki meie 
elu tahke ja kõiki institutsioone, pakkus Fron-
tex liikmesriikidele jätkuvalt operatiivset tuge 
ELi välistel maismaa- ja merepiiridel. 

Iga kuu töötas enam kui tuhat Frontexi amet-
nikku Kreekas, Itaalias, Hispaanias (sh Kanaari 
saartel), Küprosel ja Balkani regioonis, aidates 
Euroopa Liidul tulla toime probleemidega oma 
välispiiridel.

COVID-19 pani meid kõiki proovile ja tõestas 
Frontexi vastupanuvõimet selle uue vastasega 
kokku puutumisel. Võtsime kiiresti väga erine-
vad kaitsemeetmed, mida soovitasid riiklikud 
tervishoiuasutused. 

Aprillis reageeris amet kiirelt kriisile ja muret-
ses kaks tonni isikukaitsevahendeid (sh 30 000 

näomaski) ja lõi enda strateegilise varu 250 000 
maskist juhuks, kui isikukaitsevahenditest peaks 
ootamatult puudus tekkima.

Frontex lõi Thessaloníkisse logistikakeskuse, 
mis on meie operatiivtegevuse jaoks selles olu-
lises piirkonnas kõigi meie varude peamine 
tarnekeskus.

Septembris käivitas Frontex koos 48 ELi asutuse 
ja institutsiooniga institutsioonidevahelise ava-
tud pakkumuse isikukaitse- ja hügieenivahen-
dite hankimiseks kõigi meie töötajate jaoks, kes 
piiridel töötavad.

Kevadise ärilendude peatamise ja maismaa-
piiride sulgemise tõttu transportis Frontex 
ametnikke meie tegevuskohtadesse tellimus-
lennukitega, et tagada nende kohalolu ja ve-
dada olulisi isikukaitsevahendeid.

21. aprill
Selles kuus on #Frontex-i lennukid toimetanud 
Kreeka piiril abiks olevatele ametnikele 1,8 tonni 
hügieenivahendeid, sh enam kui 10 000 maski.

Piiridel
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ITAALIA
ÜHISOPERATSIOON 

THEMIS

HISPAANIA
OPERATSIOONID 

INDALO JA MINERVA
BULGAARIA

L ÄÄNE-BALKAN
ALBAANIA, 

MONTENEGRO

KREEKA
ÜHISOPERATSIOON POSEIDON SEA

KI IRREAGEERIMISOPERATSIOON 
EVROS KREEKA PI IRIL

23. märts
Püsige terve ja #stayathome! Ei mingit puhkust Euroopa 
piiride kaitsmisel, #Frontex jätkab oma operatsioone. Tu-
hat ametnikku töötavad selle nimel, et hoida meie piire 
kaitstuna, toetades ELi liikmesriike oma operatsioonidega 
Kreekas, Bulgaarias, Itaalias ja Hispaanias 

FRONTEXI OLULISEMAD TEGEVUSKOHAD
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Märtsis nõustus Frontex läbi viima kiirreagee-
rimisoperatsiooni, et aidata Kreekal oma väli-
sel mere- ja maismaapiiril toime tulla rändajate 
suure arvuga. 

Frontexi haldusnõukogu koosolekul esitas Eu-
roopa Komisjon ettepaneku solidaarsusdek-
laratsiooniks Kreekaga, mida toetasid kõik 
liikmesriigid, mainides ära vajaduse kiirrea-
geerimise järele. 

Kiirreageerimi-
ne Kreeka piiril
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21. mai
#Frontex nõustus pikendama kiirreageerimisoperatsiooni 
Kreeka piiril kuni juuli alguseni. Toetame jätkuvalt Kree-
kat Euroopa mere- ja maismaapiiri kaitsmisel täienda-
vate ametnike ja varustusega #EuropeanBorderGuard

Frontexi operatiivtegevusele eelneb alati hoolikas riskia-
nalüüs ja olukorra hindamine. 2020. aastal koostas amet 
analüüsiaruanded peaaegu kõigi piirilõikude ja piiriülese 
kuritegevuse ilmingute kohta ning koostas stsenaariumid 
selle kohta, kuidas COVID-19 võiks Frontexi tööd mõjutada.  
Riskianalüüsi aruanded andsid ametile strateegilise etteku-
jutuse tulevastest ohtudest ja raskustest ELi piirihalduses.

Tugevdamaks ELi liikmesriikide suutlikkust reageerida 
probleemidele piiridel, koostas Frontex 2020. aastal 29 hin-
nangut. Amet kontrollis piirikontrolliks vajalike tehniliste 
seadmete, süsteemide, suutlikkuse, ressursside, taristu ja 
töötajate olemasolu liikmesriikides ning analüüsis olukorda 
teatud piirilõikudel. Nii panustab Frontex tõhusa, kvali-
teetse ja ühtse piirikontrolli saavutamisse ELi välispiiril.
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Frontex hoiab pidevalt silma peal Euroopa pii-
ridel ja kaugemal toimuval. Pakkudes väga eri-
nevaid teenuseid, sh olukorra seire, reaalajas 
videopildi voogedastamine seirelennukitelt ja 
riskianalüüs, on Frontexi tugi mitmekülgne. 

2020. aastal täitsid Frontexi lennukid enam kui 
1000 missiooni; meie ametnikud aitasid Poolal 
lõhkuda rahvusvahelise tubakasmugeldamise 
võrgustiku, Küprosel tuvastada ebaseaduslikku 
kalapüüki ning Itaalial ja Kreekal teha piirikont-
rolli, otsingu- ja päästeoperatsioone ning tuvas-
tada merereostust.

Me oleme kohal Euroopa Liidu välispiiridel, sa-
muti piirieelsetel aladel, nagu näiteks Vahemere 
piirkond, sest see võimaldab saada põhjaliku üle-
vaate olukorrast, samas päästa elusid tänu meie 
reaalajalisele seire- ja kiirreageerimissuutlikku-
sele. 2020. aastal tegid Frontexi lennukid seire-
lende Vahemere keskosa, Egeuse mere, Musta 
mere, Aadria mere ja Läänemere kohal. Samuti 
lendasime üle maismaapiiride Poolas, Slovak-
kias, Horvaatias ja Ungaris.

Tänu koostööle ELi liikmesriikide, kolmandate 
riikide, sh näiteks Albaania ja Montenegro, ja ELi 
asutuste ekspertidega Frontexi peakorteris Vars-
savis, on ametist saanud oluline osapool operatiiv-
tegevuse koordineerimisel Euroopa välispiiridel.

Mitmeotstarbeline 
tugi 

https://www.youtube.com/watch?v=Lyv220_61Eg
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5. november
Vaadake, kuidas #Frontex-i lennuk aitab piirival-
vel@Straz_Granicza lõhkuda rahvusvahelist tuba-
kasmugeldajate võrgustikku. Poola ametiasutused 
arreteerisid viis smugeldamises kahtlustatavat ja kon-
fiskeerisid 1,2 miljoni euro väärtuses sigarette.

28. september
#Frontex-i lennuk tegemas kontroll-lende Lampedu-
sas, sest operatsiooni Themis raames märgati Itaalia 
vetes kahtlast Tuneesia kalalaeva. Me teavitasime pii-
rivalveametit @GuardiaCostiera, kes saatis välja #Fron-
tex-i patrull-laeva, mis tuvastas ebaseadusliku püügiga 
tegeleva kalalaeva, mille võrgud olid veel vees. Saa-
dame oma ühise töö raames ELi piirivalveametina 
#EUCoastGuard kogu teabe ebaseadusliku kalapüügi 
kohta Euroopa Kalanduskontrolli Ametile.

Frontexi mitmeotstarbeline tugi õhust 2020. aastal 

ÕIGUSKAITSE
KAL ANDUSE 
KONTROLL 

OTSIMIS- JA 
PÄÄSTETEGEVUS 

KESKKONNAKAITSE

TUGI  
ÕHUST
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Euroopa välispiiride turvalisus on meie prio-
riteet. Frontexi ametnikud aitavad riikide 
ametiasutusi võitluses kuritegevusega piiri-
del. Narkootikumide, relvade ja varastatud au-
tode smugeldamine, lisaks inimkaubitsemine 
ja -smugeldamine – need on probleemid, mil-
lega ELi liikmesriigid oma piiridel silmitsi sei-
savad. Frontexi ametnikud oskavad kuritegusid 
märgata ja neid saadetakse appi ELi erinevatele 
piirilõikudele, et aidata riikide ametiasutustel 
võidelda kuritegevusega ja jagada oma teadmisi. 

2020. aastal koordineeris Frontex kolme ja oli 
üks kahest koordineerijast kahel ühismeetme 
päeval; tegemist on rahvusvaheliste sündmus-
tega, millest võtavad osa riikide õiguskaitseor-
ganid, rahvusvahelised organisatsioonid ja ELi 
asutused, sh Europol ja Eurojust, et võidelda ras-
kete kuritegude ja organiseeritud kuritegevuse 
vastu. Neid operatsioone koordineeriti kurite-
gevusega seotud ohte käsitleva valdkondade-
vahelise Euroopa platvormi (EMPACT) raames.

Piiriülese kuritegevuse avastamise ametnikud

Euroopa vajab eksperte, kes suudavad märgata erinevat 
liiki kuritegusid. Sel põhjusel korraldas Frontex märtsi al-
guses kursuse kaheksa ELi liikmesriigi ametnikele, et koo-
litada neist piiriülese kuritegevuse tuvastamise eksperdid. 
Eestis toimunud koolitus hõlmas kuritegevust maismaa- 
ja merepiiridel, samuti sadamates. Osalejad täiustasid os-
kusi, mis on olulised piiriülese kuritegevuse tuvastamiseks 
ja ennetamiseks, sh dokumendipettus, inimkaubitsemine 
ja terrorism. Ametnikud lähetatakse nüüd Frontexi operat-
sioonidele, sh ühismeetme päevadele.

Piiriülese
kuritegevusega 
võitlemine
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2020. AASTA ÜHISMEETME PÄEVADE TULEMUS*

384
VARASTATUD AUTOT

1 819 
KILOGRAMMI 
NARKOOTIKUME

419
L ASTEGA  
KAUBITSEJAT

74
INIMKAUBITSEJAT

423 
VÕLTSITUD 
DOKUMENTI 

249 
POTENTSIAALSET 
L ASTEGA KAUBITSEMISE 
OHVRIT

51
RELVA

38
MILJONIT SIGARETTI

* Frontex juhtis ühismeetme päeva operatsioone Danube 5, Mobile 3, Arktos 2 ja oli üks Kagu-Euroopa operatsiooni ühismeetme päeva ja 

lastega kaubitsemist käsitleva EMPACT ühismeetme päeva juhtidest.
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Edulood

27. oktoober
Ametiasutused konfiskeerisid 350 varastatud autot ja 
tuhat varastatud autoosa rahvusvahelises operatsioonis, 
mida juhtis #Frontex. Operatsiooni teiseks 
juhtasutuseks oli @Europol, keda toetas @INTERPOL_
HQ, ning sajad piirivalvurid ja politseiametnikud 22 
riigist #MigrationEU #standingcorps
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30. september
Me tegime koostööd 34 riigi, ELi asu-
tuse ja rahvusvahelise organisatsiooniga 
kuritegevuse rahvusvahelises mahasu-
rumisoperatsioonis Kagu-Euroopas. Tule-
mused: 166 arreteerimist, 51 relva ja 47 kg 
narkootikumide konfiskeerimist #EM-
PACT #StrongerTogether Lisateave bit.ly/
e0n8WFQ

https://www.youtube.com/watch?v=0Y0EmHrU6BQ
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Väljaspool Euroopa Liitu toimuvad sündmused 
mõjutavad sageli otseselt meie ohutust ja jul-
geolekut. Seetõttu avardab Frontex ka edaspidi 
piiriülest koostööd kolmandate riikidega, viies 
läbi operatiivtegevusi, koolitusi, tagasisaatmis-
tegevusi, ja täiendab kohapeal töötavate kontak-
tametnike võrgustikku. 

Frontexi kontaktametnike laiem võrgustik, sa-
muti üha suurem suutlikkus, süvendavad jätku-
valt usaldust ELi naaberriikides ja ka kaugemal. 
2020. aasta jaanuaris lähetas Frontex oma kon-
taktametniku Senegali, Dakari; tegemist oli 
neljanda kontaktisiku saatmisega väljaspoole 
Euroopa Liitu. 

Pärast 2019. aastal Albaanias läbi viidud ameti 
esimest ELi-välist operatsiooni käivitas Fron-
tex kaks operatsiooni Montenegros – ühe riigi 
maismaapiiril ja teise merepiiril. 

Piiriülese kuritegevusega  
võitlemine Albaanias

Tänu Albaaniasse lähetatud Frontexi ametnike 
esitatud teabele suutsid kohalikud asutused käi-
vitada politseioperatsiooni, milles arreteeriti sel 
aastal kaheksa eduka politseioperatsiooni käi-
gus 15 inimkaubitsejat ja konfiskeeriti 50 autot. 
Paljudel juhtudel tabati kuriteos kahtlustata-
vad otse teolt.

Väljaspool  
ELi
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Frontex väljaspool ELi 2020. aastal

FRONTEXI KONTAKTISIKUD 
KOLMANDATES RIIKIDES

SENEGAL
(DAKAR)

Lääne-Balkan
(Belgrad, Tirana)

TÜRGI
Ankara

NIGEERIA 
(NIAMEY)

Tervishoid piiril  

COVID-19 pandeemia tõi selgelt välja, et Frontexil on oma 
roll täita tervise ja ohutuse kaitsmisel piiridel. 
Võitlemaks COVID-19 vastu on Frontex tugevdanud oma 
koostööd riiklike tervishoiu-, hügieeni-, tolli- ja õiguskait-
seasutustega. Üheskoos saame pakkuda tuge ka kolman-
date riikide ametiasutustele. 
Frontex lisas tervishoiu ja ohutuse piiridel ühe teemana 
oma projekti EU4BorderSecurity, mida toetab Euroopa Ko-
misjoni naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste peadi-
rektoraat (DG NEAR) ja mille eesmärk on tõhustada ELi 
riikide ning Levanti ja Põhja-Aafrika riikide vahelisi ühiseid 
jõupingutusi piirihalduse ja turvalisuse eri valdkondades. 
Detsembris korraldas Frontex ka veebipõhise seminari 
Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooniga, et uurida 
selliseid teemasid nagu tervis, piirid ja liikuvuse juhtimine.
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Frontex ja Rahvusvaheline Migratsiooniorga-
nisatsioon on ühendanud jõud, et toetada võit-
lust lastega kaubitsemise ja smugeldamise vastu 
Euroopa Liidus, Lähis-Idas ja Põhja-Ameeri-
kas. Ühistegevuse esimeses voorus kutsus amet 
kokku lastekaitse eksperdid, õiguskaitseasutuste 
esindajad ja poliitikakujundajad, et tutvustada 
vahendeid, mis aitavad võidelda lastega kaubit-
semise ja smugeldamise vastu.

Üks neist vahenditest on koolitada piirivalvu-
reid, kes on tihti esimesed ja sageli viimased õi-
guskaitseametnikud, kes võivad selle kohutava 

Lastega 
kaubitsemise 
vastu 
võitlemine

kuriteo ohvreid märgata. Frontex on selles vald-
konnas aktiivselt tegutsenud, teinud koostööd 
spetsiaalsete ÜRO asutuste ja vabaühendustega, 
koostanud piirivalvuritele käsiraamatuid selle 
kohta, kuidas märgata võimalikke ohvreid ja ai-
data neil abi saada. 

Sel puhul andsime välja ka araabiakeelse ver-
siooni käsiraamatust „Frontexi VEGA käsiraamat: 
lapsed lennujaamades“, mis annab piirivalvuritele 
ja lennujaamade töötajatele juhiseid haavata-
vate laste abistamiseks.
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Tõhus
tagasisaatmine

Kui lennud 2020. aasta alguses terves Euroopas 
peatati ja piiride ületamine oli COVID-19 pu-
hangu tõttu oluliselt piiratud, oli Frontex sun-
nitud oma tegevust uut olukorda arvesse võttes 
kiiresti kohandama. 

Selleks pakkusime liikmesriikidele veelgi laie-
mat toetust, et leevendada pandeemia mõju 
ametiasutuste tööle seoses tagasisaatmistega 
terves Euroopas. 

Amet hakkas rahastama COVID-19 testide te-
gemist tagasisaatmisoperatsioonides osaleja-
tele, muutis liikmesriikide jaoks lihtsamaks 

tagasilendude tühistamise või ümberbronee-
rimise ning hakkas toetama vabatahtlikku 
tagasipöördumist.

Samuti jätkati riikide ametiasutuste toetamist 
tagasipöördujate tuvastamisel, sealhulgas vi-
deokonverentside kaudu, ning toetati üheksa 
Euroopa tagasisaatmise kontaktametniku tööd 
kolmandates riikides.

Tänu neile jõupingutustele saatsid liikmesriigid 
ameti toetusel tagasi 12 000 kolmandate riikide 
kodanikku, st vaid 24% vähem kui 2019. aastal.
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tagasisaatmine  
tellimuslendudega 

67%
tagasisaatmine  
li inilendudega 

33%

Tagasisaatmisoperatsioonid 2020. aastal

2020. aastal koordineeris amet 232 tagasisaatmisoper 
atsiooni tellimuslendudega 28 sihtkohta, suurendades  
lendude arvu Lääne-Balkani riikidesse.
Lisaks aitas Frontex liikmesriikidel liinilendudega tagasi 
saata 3981 inimest 83 sihtkohta. 
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Jaanuaris hakkas Frontex toetama ELi riike 
täiesti uues, vabatahtliku tagasipöördumise 
valdkonnas. Sedalaadi tagasipöördumiste kor-
ral lahkuvad riigist lahkumise korralduse saa-
nud inimesed vabatahtlikult.

Frontex saab aidata riigi ametiasutusi sel-
lega, et osutab tehnilist tuge vabatahtlikul 

tagasipöördumisel nii liinilendude kui ka tel-
limuslendudega, sh lennukite tellimisega. Aasta 
lõpus moodustasid sedalaadi tagasipöördumi-
sed juba peaaegu viiendiku kõigist Frontexi toe-
tusel tagasipöördunud inimestest ning see arv 
kasvab eeldatavasti veelgi. Frontex hakkab peagi 
pakkuma oma koduriiki tagasi pöörduvatele ini-
mestele taasintegreerimise toetust.

Vabatahtlikud
tagasipöördumised:
uus valdkond
Frontexi jaoks
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27. mai
#Frontex toetas Küprose ametiasutusi 107 Gruusia ko-
daniku tagasisaatmisel Larnacast Thbilisisse. Gruusia 
kodanikud said eile ohutult oma kodumaale naasta. 
Tegemist on seni kõige suuremahulisema vabatahtliku 
tagasipöördumisega, mida Frontex on koordineerinud.

Tagasisaatmisprotsessi digiteerimine

Frontex jätkas jõupingutusi tagasisaatmisprotsessi digi-
teerimiseks. 2020. aastal tutvustas amet ajakohastatud 
versiooni oma tagasisaatmisjuhtude haldussüsteemist ja 
mitmed liikmesriigid palusid juba abi, et ühildada oma riik-
likku IT-süsteemi selle mudeliga.  
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Frontex ei näidanud 2020. aastal mitte ainult 
oma vastupanuvõimet, vaid ka paindlikkust – 
seda nii operatiivtegevuses, tagasisaatmisabi 
pakkumisel, Euroopa piiri- ja rannikuvalve ala-
lise korpuse koolitamisel ning piiriülese kurite-
gevuse vastase võitluse toetamisel.

Frontex kohandus kiiresti COVID-19 tekitatud 
olukorraga nii piiridel kui ka peakorteris.

Frontexi vaatluskeskus koostas iga päev CO-
VID-19 aruande, mis sisaldas ajakohast teavet 

värskeimate meetmete kohta Euroopa piiri-
del, ja laialdaselt kasutusse võetud kaardi liik-
mesriikide kehtestatud COVID-19 piirangutest. 
Jagasime aruandeid Euroopa riikide piirivalve-
asutustega, Euroopa Komisjoni ja teiste Euroopa 
institutsioonidega.

Euroopa Komisjoni palvel koostas amet samuti 
liikmesriikide jaoks aruandeid operatiivsete suu-
nistega selle kohta, kuidas kaotada ajutine pii-
rang mittehädavajaliku reisimise suhtes ELi, 
mis COVID-19 tõttu kehtestati. 

Kooskõlastatud 
reageerimine 
kriisidele
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Kriisiüksus

Kuna COVID-19 viirusest kujunes üleilmne probleem, mõ-
jutas see ka kõiki meie ameti üksuseid. Arvestades, et meil 
on väga palju töötajaid Euroopa eri osades, tuli tegevuse 
jätkumise eesmärgil, samas töötajate ohutust ja heaolu 
säilitades, võtta spetsiaalsed meetmed.

Sel põhjusel loodigi COVIDi kriisiüksus. Kõnealune kriisiük-
sus, mille tegevust koordineerib Frontexi vaatluskeskus, ko-
gub kokku kõigi Frontexi põhiüksuste esindajad, et sujuvalt 
ja horisontaalselt koordineerida koroonaviirusega seotud 
küsimusi. Selle üksuse abil tuvastasime kiiresti COVIDiga 
seotud probleemid ja pakkusime välja konkreetsed lahen-
dused Frontexi juhtkonnale.

Kriisiüksus tegeleb erinevate küsimustega, mis mõjutavad 
ameti töötajaid, jälgib olukorra muutumist Euroopas, võ-
tab Frontexi ruumides ohutusmeetmeid, omandab ja saadab 
välja isikukaitsevahendeid kõigile ametnikele, kes on lähe-
tatud meie operatsioone läbi viima, teeb koostööd kohalike 
haiglatega, võtab kasutusele abitelefoni töötajate jaoks, juhti-
des kaugtööd, koordineerides vahetustega tööd ja kontrollides 
piiride sulgemisi. 

16. märts
Alates esimesest COVID-19 juhtumist nädal tagasi 
on Frontexi kriisidele reageerimise strateegiline rühm 
teinud iga päev tööd, jälginud Frontexi operatsioone 
välispiiridel, hoolitsedes samas oma töötajate eest nii 
peakorteris Varssavis kui ka piiridel. 
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Piirikontrolli 
uuenduslikumaks 
muutmine

Euroopa integreeritud piirihalduse 
tuleviku vormimine

2020. aastal suurendas Frontex oma osalust tea-
dusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi 
„Horisont 2020“ raames piirijulgeolekuga seo-
tud projektide järelevalves.

Amet on koordineerinud ja juhtinud uurimis-
tegevust piirijulgeoleku uuendamise valdkon-
nas, aidates Euroopa Komisjonil töötada välja 
kõige nüüdisaegsema tehnoloogia, mis vastaks 
ELi piirikaitse kõrgetele vajadustele.

Igal aastal ületavad ELi välispiiri miljonid reisi-
jad. Lähiaastatel on ELi liikmesriikide üks pea-
misi ülesandeid ohutuse ja turvalisuse tagamine 
ELi välispiiril, tagades samas ka liikuvuse.

Frontex aitas liikmesriikidel teha ettevalmis-
tusi, et võtta kasutusele ELi riiki sisenemise ja 
riigist lahkumise süsteem (EES), millega regist-
reeritakse välispiire ületavate kolmandate rii-
kide kodanike teave riiki sisenemise, väljumise 
ja sisenemiseks loa andmisest keeldumise kohta. 
Amet aitas välja töötada ka uuenduslikud piiri-
kontrolli tehnoloogiad. 
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16. märts
Me valmistume piirikontrolli tulevikuks. 
Euroopa Liit jätkab erinevate e-piiri, 
sh riiki sisenemise ja riigist lahkumise 
süsteemi (EES) lahenduste elluviimist. Peagi 
katsetame tehnoloogilisi lahendusi, mille 
abil see võimalik oleks.

Loogiline kasutajaliides ja kantavad seadmed, 
mida toetavad tehisintellekt, 3D näo ja viker-
kesta tuvastustehnoloogia tõeliselt sujuvaks 
piiriületuskogemuseks, digitaalne identiteet, 
mis tugineb plokiahelatehnoloogiale, käeshoi-
tavad seadmed narkootikumide tuvastamiseks – 
need on mõned projektid, mida Frontex aitas 
2020. aastal välja töötada.
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Põhiprojektid 
ja sündmused

Piirkondlikud kohtumised  
piiri- ja õiguskaitseasutuste 
juhtidega

Septembris korraldas Frontexi tegevdirektor 
terve rea piirkondlikke konverentse erinevate 
riiklike õiguskaitseasutuste juhtidega, kes on 
kaasatud kõikidesse Euroopa integreeritud pii-
rihalduse aspektidesse. Veebis toimunud aas-
takoosolekud võimaldavad Frontexil ja ELi 
liikmesriikidel ning Schengeniga assotsieeru-
nud riikidel jätkata olulist dialoogi tegevuste 
üle, mis on seotud Euroopa piiri kaitsmise ja 
Euroopa kodanike turvalisuse tagamisega.

Frontexi teemapäevad

Novembris korraldas Frontex piirivalvesektori 
virtuaalsed teemapäevad, et tutvustada piiri-
halduse uusimaid tehnoloogiaid ja tooteid ning 
nende üle arutleda.

Teemapäevadel osalejaid oli 177, sh ELi liikmes-
riikide ametiasutused, Euroopa asutused nagu 
EMSA, eu-LISA, EMCDDA jt; Euroopa Komisjoni, 
OLAFi ja Euroopa Ülemkogu esindajad, rahvus-
vahelised organisatsioonid, sh Rahvusvaheline 
Migratsiooniorganisatsioon (IOM), ÜRO Pagu-
laste Ülemvoliniku Amet (UNHCR) ja Frontex.
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Teine rahvusvaheline piiridel 
biomeetriliste andmete  
kasutamise konverents

Detsembris osalesid piirihalduse eest vastuta-
vad piirivalveasutused ELis ja kogu maailmas, 
ELi poliitikakujundajad ja asutused, samuti tea-
duse- ja tööstusmaailma esindajad konverent-
sil „Biometrics for Border“ (Biomeetria piiridel), 
mis oli sarjas juba teine ja käsitles biomeetri-
liste andmete kasutamist piiridel.

Sel aastal keskenduti konverentsil EESi süsteemi 
rakendamisele Euroopa Liidu välispiiridel.

Teemapäevad andsid väärtuslikku teavet vii-
mastest tehnoloogiaarendustest ja piirihalduse 
suundumustest, eeskätt valdkondades nagu bio-
meetria, suurandmete analüüs, piirikontrolli-
tehnoloogiad ja piiri valvamine.   

Esimene Euroopa-Araabia piirihalduse 
ja turvalisuse tehnikaümarlaud

Detsembris korraldasid Frontex ja Araabia Liiga 
siseministrite nõukogu peasekretariaat esimese 
Euroopa-Araabia piirihalduse ja turvalisuse tee-
malise tehnikaümarlaua. Üritus tõi kokku osa-
lejad 32 riigist, sh 18 Euroopa Liidu ja 14 Araabia 
Liiga riiki, et rääkida paljudest piiril tekkiva-
test raskustest. 
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Tegevus
tulevikus

2021.  aasta toob kaasa palju muutusi ja 
probleeme. 

Alanud aastal peame ümber kujundama oma 
ameti ja töökorralduse. Peame valmistama end 
ette selleks, et lähetada sadu Frontexi piirival-
vureid Euroopa erinevatele piirilõikudele.

Peagi on piiridel töötavaid inimesi rohkem kui 
neid, kes töötavad meie Varssavi peakorteris.

Peame looma piirkondlikud ametid, mis te-
gelevad liikmesriikides Frontexi piirivalvurite 
lähetamisega ja valmistavad ette ametisise-
seid struktuure, et tulla toime ametnike niivõrd 
kõrge arvuga – et korraldada nende läheta-
mist, koolitamist ja kõiki muid nende tööga 
seotud aspekte. 
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Aasta alguses näeme esmakordselt Frontexi sini-
seid vormirõivaid välispiiridel – need ametnikud 
ei esinda mitte üksnes oma riigi ametiasutusi, 
vaid Euroopat tervikuna. 

Kuid see on vaid üks aspekt sellest, mis meid 
ees ootab. 

Alanud aastal hakkab Frontex tegema etteval-
mistusi 2022. aastal kasutusele võetava Euroopa 
reisiinfo ja -lubade süsteemi (ETIAS) jaoks.

ETIASe kesküksust juhib Frontex. Uus süsteem 
suurendab Schengeni ala turvalisust, kontrol-
lides varakult inimesi, kes võivad reisida ELi 
ilma viisata.

Frontexil saab ETIASes olema oluline roll, aida-
tes kontrollida reisilubade taotlusi ööpäev läbi ja 
seitse päeva nädalas. Samuti tagab see, et süs-
teem tuvastab võimalikud ohud kõigi euroop-
laste turvalisusele.
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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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