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2020 m. buvo neeiliniai metai ne 
tik pasaulyje ir Europoje, bet ir 
Europos sienų ir pakrančių apsaugos 
agentūrai FrontexFrontex.

Nepaisydami pasaulinės pandemijos, nepalio-
vėme dirbti, kad apsaugotume Europos laisvės, 
saugumo ir teisingumo erdvę. Priešingai, ieško-
jome naujų būdų, kaip padėti savo partneriams 
šiuo sunkiu laikmečiu.

2020 m. Frontex įrodė savo atsparumą ir veikė 
lanksčiai – vykdydama operacinę veiklą, teik-
dama paramą grąžinimo srityje, rengdama mo-
kymus Europos sienų ir pakrančių apsaugos 
nuolatinio korpuso pareigūnams ir padėdama 
kovoti su tarpvalstybiniu nusikalstamumu.

Nėra jokių abejonių, kad Frontex yra patikima 
nacionalinių ir Europos institucijų partnerė, 
įnešanti labai svarbų indėlį valdant krizę ES 
lygmeniu.

Agentūra augo sparčiai. 2020 m. mūsų darbuo-
tojų skaičius viršijo 1 000, įskaitant naujus Fron-
tex nuolatinio korpuso pareigūnus.

Nuolatinis korpusas žymi naują etapą Frontex ir 
visos Europos sienų ir pakrančių apsaugos vei-
kloje. Jis yra labai naudingas tinkamam išorės 
sienų veikimui ir suteiks mūsų Agentūrai dau-
giau lankstumo atsižvelgiant į mūsų pareigūnų 
siuntimo būdus ir vietą.

Naujasis korpusas suteiks mums platesnę 
veiksmų laisvę migracijos valdymo, teisėsau-
gos ir pakrančių apsaugos srityje. Frontex ne-
bebus paprasčiausia važinėjanti gaisrininkų 
brigada, kuri su signaliniais žibintais atvyksta 
prie sienos susiklosčius nepaprastajai padėčiai. 

Šis korpusas sudarys sąlygas geriau pranešti 
apie savo operacinę veiklą. Nuolatinis korpusas 
padės Frontex toliau iš ES agentūros transfor-
muotis į operacinės teisėsaugos veiklos dalyvę 
ir partnerę.  Artimiausioje ateityje daugiau 
Frontex darbuotojų dirbs vietoje nei Varšuvoje 
esančioje būstinėje.

Per COVID-19 pandemiją paaiškėjo, kad sienų 
kontrolė yra labai svarbi siekiant apsaugoti Šen-
geno erdvę be sienų nuo visuomenės sveikatai 
kylančių grėsmių, visų pirma susijusių su pan-
demija. Panašiai Europos kelionių informacijos 
ir leidimų sistema (ETIAS), kurią įgyvendinant 
Frontex turi atlikti pagrindinį vaidmenį, taip 
pat padės įvertinti, ar į ES atvykstantys žmo-
nės gali kelti didelę epideminę riziką.

Vykdydami operacinę veiklą ir siųsdami nuola-
tinio korpuso pareigūnus bei teikdami paramą 
valstybėms narėms, toliau atsižvelgsime į CO-
VID-19. Be to, ir toliau palaikysime nuolatinius 
ryšius su atitinkamomis ES agentūromis ir Ko-
misijos tarnybomis, sprendžiančiomis sveikatos 
ir sanitarijos klausimus.

Tuo pat metu, bendradarbiaudami su ad inte-
rim pagrindinių teisių pareigūnu, Valdančiąja 
taryba, Konsultaciniu forumu, Pagrindinių tei-
sių agentūra ir Europos Komisija, stipriname 
agentūros pagrindinių teisių sistemą. Esame 
įsipareigoję visuose savo veiksmuose užtikrinti 
aukščiausius standartus, o pagarba pagrindi-
nėms teisėms yra esminis veiksmingo sienų 
valdymo aspektas.

Fabrice Leggeri 
Vykdomasis direktorius
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Svarbiausi per 
metus pasiekti 
rezultatai

SAUSIS

Frontex gauna daugiau 
nei 7 000 paraiškų į 
naujas Europos sienos 
apsaugos pareigūnų 
pareigybes 

VASARIS

Europos Komisijos 
pirmininko pavaduotojas 
M. Schinas ir Komisijos 
narė Y. Johansson lankosi 
Frontex

GEGUŽĖ

Frontex atrenka pirmąją 
būsimų savo nuolatinio 
korpuso narių grupę 

BIRŽELIS

Frontex ir ES pagrindinių 
teisių agentūra susitaria 
sukurti pagrindinių teisių 
stebėsenos centrus

KOVAS

Frontex imasi skubių 
pasienio pagalbos veiksmų 
prie Graikijos išorės sienų

BALANDIS

Valstybės narės toliau 
remia Frontex operacijas 
Graikijoje
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LAPKRITIS

Frontex kartu vykdo 
kovos su prekyba vaikais 
operaciją 

RUGPJŪTIS

Frontex K9 komanda 
padeda sulaikyti 4,6 tonų 
narkotikų, kurių vertė 
– 26 mln. EUR

RUGSĖJIS

Frontex pradeda antrąją 
operaciją Juodkalnijoje

GRUODIS

Prie ES rytų sienų 
konfiskuota milijonai 
cigarečių 

LIEPA

Frontex pradeda antrąją 
operaciją už ES ribų

SPALIS

Frontex padeda 
organizuoti pirmąjį 
savanorišką grąžinimą 
užsakomuoju skrydžiu
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Metai 
skaičiais

742
nustatyta neteisėtai 
žmones gabenančių asmenų

453
nustatyti narkotikų 
kontrabandininkai

13 170
žmonių išgelbėta padedant Frontex

3 885
aptikta suklastotų dokumentų
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1 030
surengta įvairios paskirties oro 
stebėj imo skrydžių 

1 000
146
areštuota 
ginklų

147
tonos konfiskuotų 
narkotikų  

Frontex pareigūnų prie ES sienų 
kiekvieną mėnesį

420
apmokyta nuolatinio korpuso pareigūnų
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Pirmųjų ES 
statutinių 
tarnautojų 
tarnybos 
kūrimas
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Frontex sukūrė pirmąją Europos statutinių tarnautojų tar-
nybą: Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinis kor-
pusas. Nuolatinis korpusas yra labai naudingas išorės sienų 
veikimui, siekiant stiprinti laisvą šimtų milijonų europiečių, 
užsienio gyventojų ir lankytojų judėjimą laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvėje.

Pirmųjų ES 
statutinių 
tarnautojų 
tarnybos 
kūrimas

Nuolatinis korpusas suteikia Frontex daugiau 
lankstumo, turint omenyje jos pareigūnų siun-
timo būdus ir vietas. Jis suteikia platesnes gali-
mybes veikti migracijos valdymo ir grąžinimo, 
saugumo ir teisėsaugos srityje, įskaitant vei-
klą jūroje.

Nuolatinį korpusą sudaro trijų kategorijų parei-
gūnai. Pirmajai kategorijai priskiriami tiesiogiai 
Frontex, o ne atskirų valstybių narių įdarbinti 
pareigūnai. Antrajai kategorijai priskiriami 

nacionaliniai pareigūnai, kurie į Frontex koman-
diruojami ne trumpiau kaip dvejiems metams, 
o trečiajai kategorijai priklauso nacionaliniai 
pareigūnai, kurie į Agentūros operacijas siun-
čiami trumpesniam laikotarpiui, paprastai ke-
liems mėnesiams.

Sukūrus naująjį nuolatinį korpusą, Frontex vei-
kia tose vietovėse, kur Europos šalims reikia 
pagalbos, ir bendradarbiauja su jomis kuriant 
saugesnę ir labiau apsaugotą Europą.



patikrinimai 
kertant sienas

sienų stebėjimas

Pakrančių apsaugos 
pajėgų funkcijos, 
įskaitant paieškos ir 
gelbėjimo operacijas grąžinimas

kova su 
tarpvalstybiniunusi-
kalstamumu

informacijos rinkimas 
ir dalijimasis ja

9



Lanksti 
parama

Sienos apsaugos pareigūnai, kuriuos tiesiogiai 
įdarbina Frontex, dėvi išskirtinę europietišką 
uniformą ir atstovauja visai Europos Sąjungai. Jie 
gali atlikti tokias užduotis, kaip antai, asmens ta-
patybės ir pilietybės patikrinimas, leidimas arba 
atsisakymas leisti atvykti į ES ir patruliavimas 
tarp sienos perėjimo punktų. Be to, jie dalyvauja 

grąžinimo operacijose. Siūlome lanksčią opera-
cinę paramą, siunčiame pareigūnus ir įrangą, 
pvz., lėktuvus ir laivus, į vietas, kuriose naciona-
linėms institucijoms jų labiausiai reikia, o Euro-
pos nuolatinio korpuso pareigūnai šiame procese 
atlieka pagrindinį vaidmenį. Jie gali būti greitai 
nusiųsti prie ES išorės sienų ir už jų.
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2019 m. spalio mėn. Frontex pradėjo pirmąją pirmosios ka-
tegorijos nuolatinio korpuso pareigūnų įdarbinimo kampa-
niją, kurios metu iš viso žemyno gauta 7 500 paraiškų dėl 
700 pareigybių. Atrinkti pareigūnai 2020 m. dalyvavo mo-
kymo veikloje, kuri iš esmės buvo skirta pasirengimui dirbti 
prie Europos sienų. Šios pirmos klasės sienos apsaugos parei-
gūnai sudarys naujojo korpuso pagrindą ir teiks ilgalaikę pa-
ramą nacionalinėms institucijoms, kurios susiduria su iššūkiais 
prie išorės sienų. Gali būti, kad kai kurie korpuso nariai dirbs 
už Europos Sąjungos ribų, t. y. šalyse, kurios su ES yra pasira-
šiusios susitarimus dėl statuso. Dabar nauji pareigūnai yra pa-
sirengę dėvėti mėlynas Frontex uniformas ir 2021 m. pradžioje 
imtis darbo prie išorės sienų.
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Lapkričio 5 d.
Pagaliau bus rengiami bendri mokymai! Pirmieji 
Europos sienų ir pakrančių apsaugos pareigūnai 
dabar yra nusiųsti į dvi vietas Lenkijoje, kur pradės 
dalyvauti asmeniniuose mokymuose. Iki šiol visi 260 
pareigūnų dalyvavo internetiniuose kursuose, kurie 
buvo rengiami atsižvelgiant į #COVID19 apribojimus. 
Dabar jie tikroviškomis sąlygomis patikrins savo 
internete įgytas žinias. Nepaisant visų sunkumų, jie 
šiais metais užbaigs mokymų kursą ir sausio mėn. 
bus pasirengę dirbti.
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Pirmųjų ES statutinių tarnautojų tarnybos 
kūrimas

Susipažinkite 
su pareigūnais 
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Susipažinkite su Jelena iš Kroatijos  , viena iš 
pirmųjų #Frontex nuolatinio korpuso – pirmosios 
ES statutinių tarnautojų tarnybos – pareigūnių. 
„Man Frontex – tai galimybė tarnauti savo 
bendruomenei aukštesniu lygmeniu. Saugodama ES 
sienas kartu saugau savo šalies sienas #MigrationEU 
#standingcorps.“

https://www.youtube.com/watch?v=UYMT_F1jO74
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Susipažinkite su Nicolae, Frontex #StandingCorps 
pareigūne iš Rumunijos  : „Man patinka 
nauji uždaviniai, o darbas #Frontex ir kova su 
tarpvalstybiniu nusikalstamumu bus vienas iš 
jų. Turiu nemažai patirties teisėsaugos srityje ir 
tikiuosi ją išnaudoti nustatydama suklastotus 
dokumentus #MigrationEU.“

Susipažinkite su Diego, Frontex 
#StandingCorps pareigūnu iš Italijos  : 
„Įsidarbinau norėdamas kovoti su organizuotu 
nusikalstamumu, kurio nesustabdo jokios 
sienos #MigrationEU.“

Susipažinkite su Raquel, #Frontex #StandingCorps  
pareigūne iš Portugalijos  : „Paraišką #Frontex pa-
teikiau norėdama dirbti užsienyje. Mokymasis, kaip 
aptikti suklastotus arba padirbtus dokumentus, man 
buvo visiškai nauja patirtis. Tačiau sudėtingiausia yra 
būti atskirai nuo savo vaikų.“
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Operacinė 
parama per  
COVID-19 
pandemiją
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Parama 
pasienyje

Nepaisant to, kad 2020 m. COVID-19 turėjo įta-
kos kiekvienai mūsų gyvenimo ir institucijų 
veiklos sričiai, Frontex toliau teikė operacinę 
paramą valstybėms narėms prie ES išorės sau-
sumos ir jūros sienų. 

Kiekvieną mėnesį daugiau nei 1 000 Frontex 
pareigūnų dirbo Graikijoje, Italijoje, Ispanijoje 
(įskaitant Kanarų salas), Kipre ir Balkanų regi-
one ir padėjo Europos Sąjungai spręsti prie jos 
išorės sienų kilusius uždavinius.

COVID buvo išbandymas mums visiems ir pa-
rodė, kad Frontex yra atspari ištikus šiai naujai 
nelaimei. Greitai nustatėme įvairias apsaugos 
priemones, kurias rekomendavo nacionalinės 
sveikatos institucijos. 

Balandžio mėn. Agentūra, tiesiogiai reaguodama 
į krizę, įsigijo dvi tonas apsaugos priemonių 

(įskaitant 30 000 veido kaukių) ir sukūrė stra-
teginį 250 000 kaukių rezervą, jei staiga pri-
trūktų asmeninių apsaugos priemonių (AAP).

Frontex Salonikuose sukūrė logistikos centrą, iš 
kurio centralizuotai paskirstomi visi mūsų ope-
racinei veiklai šiame svarbiame regione reika-
lingi ištekliai.

Rugsėjo mėn. kartu su 48 ES agentūromis ir ins-
titucijomis Frontex pradėjo tarpinstitucinius 
viešuosius asmeninės apsaugos priemonių ir 
sanitarinės įrangos, skirtos visų mūsų vietoje 
dirbančių darbuotojų apsaugai, pirkimus.

Kadangi pavasarį komerciniai skrydžiai buvo 
sustabdyti, o sausumos sienos uždarytos, Fron-
tex pareigūnus į operacijų vietas ir iš jų skrai-
dino užsakytais skrydžiais ir taip užtikrino jų 
buvimą vietoje, įskaitant AAP vežimą.

Balandžio 21 d.
Iki šio mėnesio #Frontex lėktuvais į Graikiją atvežta 
1,8 tonos sanitarinės įrangos, įskaitant daugiau nei 
10 000 kaukių, skirtų Graikijos pasienyje pagalbą 
teikiantiems pareigūnams.
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ITALIJA
BENDRA OPERACIJA 

„THEMIS“

ISPANIJA
OPERACIJOS „INDALO“ IR 

„MINERVA“
BULGARIJA

VAKARŲ BALKANAI
ALBANIJA, JUODKALNIJA

GRAIKIJA
BENDRA OPERACIJA „POSEIDON SEA“

Skubi pagalba pasienyje Evrose (Graikija)

Kovo 23 d.
Būkite saugūs ir likite namuose (#stayathome)! 
Jokio poilsio saugant Europos sienas, #Frontex 
operacijos vykdomos toliau. 1 000 pareigūnų dirba, 
kad užtikrintų mūsų sienų saugumą, padėtų ES 
valstybėms narėms vykdyti operacijas Graikijoje, 
Bulgarijoje, Italijoje ir Ispanijoje 

PAGRINDINIŲ FRONTEX OPERACIJŲ SRITYS
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Kovo mėn. Frontex susitarė pradėti skubią pagalbą 

pasienyje, kad padėtų Graikijai suvaldyti didelį 

migrantų prie jos išorės jūros ir sausumos sienų 

skaičių. 

Frontex valdančiosios tarybos posėdyje Europos 
Komisija pateikė pasiūlymą dėl solidarumo su 
Graikija deklaracijos, kuriai pritarė visos valstybės 
narės ir kurioje užsimenama apie poreikį suteikti 
skubią pagalbą. 

Skubi pagalba 
pasienyje 
Graikijoje
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Gegužės 21 d.
#Frontex susitarė pratęsti savo skubią pagalbą 
pasienyje Graikijoje iki liepos mėn. pradžios. 
Toliau teiksime paramą Graikijai užtikrinant 
Europos sausumos ir jūros sienų apsaugą ir šiuo 
tikslu skirsime papildomus pareigūnus ir įrangą 
#EuropeanBorderGuard.

Bet kokia Frontex vykdoma operacinė veikla neatsiejama 
nuo atidžios rizikos analizės ir padėties vertinimo. 2020 m. 
Agentūra parengė analitines ataskaitas apie beveik vi-
sus sienos ruožus, tarpvalstybinio nusikalstamumo reiškinį 
ir parengė scenarijus, susijusius su tuo, kokią įtaką Frontex 
darbui gali turėti COVID-19. Taip pat buvo parengtos rizikos 
analizės ataskaitos, kuriose pateiktos strateginės įžvalgos 
dėl būsimų grėsmių ir uždavinių ES sienų valdymo srityje.

Siekdama stiprinti ES valstybių narių pajėgumus reaguoti į 
prie sienų kylančius uždavinius, 2020 m. Frontex parengė 
29 vertinimus. Agentūra patikrino valstybių narių techni-
nės įrangos, sistemų, pajėgumų, išteklių, infrastruktūros ir 
darbuotojų, reikalingų sienų valdymui, prieinamumą ir iša-
nalizavo padėtį konkrečiuose sienų ruožuose. Būtent taip 
Frontex prisideda prie veiksmingos, aukštos kokybės ir vie-
nodos ES išorės sienų kontrolės.
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Įvairiapusė 
parama 

Frontex nuolat stebi padėtį prie Europos sienų ir 
užsienyje. Teikdama įvairias paslaugas, įskaitant 
padėties stebėseną, vaizdo transliacijas tikruoju 
laiku iš stebėseną vykdančių orlaivių ir rizikos 
analizę, Frontex užtikrina įvairiapusę paramą. 

2020 m. Frontex lėktuvai pakilo į daugiau nei 
1 000 misijų ir padėjo Lenkijai išardyti tarptau-
tinį tabako kontrabandos tinklą, padėjo Kipre 
nustatyti neteisėtos žvejybos veiklą, o Italijoje ir 
Graikijoje padėjo vykdyti sienų kontrolę, paieš-
kas ir gelbėjimo darbus, taip pat nustatyti jū-
ros taršos atvejus.

Veikiame prie ES išorės sienų, įskaitant pasie-
nio sritis, pvz., Viduržemio jūros regiono šalyse, 

padedame visapusiškai įvertinti padėtį ir tuo 
pat metu gelbstime gyvybes vykdydami stebė-
seną tikruoju laiku ir naudodamiesi greito re-
agavimo pajėgumais. 2020 m. Frontex lėktuvai 
vykdė stebėseną virš centrinės Viduržemio jū-
ros regiono dalies, Egėjo jūros, Juodosios jūros, 
Adrijos jūros ir Baltijos jūros. Lėktuvais taip pat 
buvo stebimos Lenkijos, Slovakijos, Kroatijos ir 
Vengrijos sausumos sienos.

Drauge su ES valstybių narių, ne ES šalių, pvz., 
Albanijos ir Juodkalnijos, ir kartu su Frontex 
būstine Varšuvoje dirbančių ES agentūrų 
ekspertais Agentūra tapo esminiu dalyviu, 
koordinuojančiu operacinę veiklą prie Europos 
išorės sienų.

https://www.youtube.com/watch?v=Lyv220_61Eg
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Lapkričio 5 d.
Žiūrėkite, kaip #Frontex lėktuvai padeda 
@Straz_Granicza išardyti tarptautinę tabako 
kontrabandos tinklą. Lenkijos institucijos suėmė 
penkis įtariamus kontrabandininkus ir konfiskavo 
neteisėtas cigaretes, kurių vertė 1,2 mln. EUR.

Rugsėjo 28 d.
#Frontex Lampedūzoje per operaciją „Themis“ 
patruliuojantis lėktuvas aptiko įtartiną Tuniso žvejybos 
laivą, plaukiojantį Italijos vandenyse. Informavome 
@GuardiaCostiera, kuri pasiuntė #Frontex patrulių 
laivą, kuris dėl neteisėtos žvejybos perėmė jūroje 
tinklus užmetusį žvejybos laivą. Visą informaciją apie 
neteisėtą žvejybą nusiuntėme Europos žuvininkystės 
kontrolės agentūrai. Tai yra bendro darbo ES 
pakrančių apsaugos srityje dalis (#EUCoastGuard).

FrontexFrontex įvairiapusė parama iš oro 2020 m. 

Teisėsauga
Žuvininkystės 

kontrolė 

Paieška ir gelbėjimas Aplinkos apsauga

PARAMA 
IŠ ORO
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Kova su 
tarpvalstybiniu 
nusikalstamumu
Mūsų prioritetas – užtikrinti ES išorės sienų sau-
gumą. Prie visų sienų Frontex pareigūnai padeda 
nacionalinėms institucijoms kovoti su nusikalsta-
mumu. ES valstybės narės prie savo sienų susidu-
ria su tokiais sunkumais, kaip narkotikų, ginklų 
ir vogtų automobilių kontrabanda, taip pat pre-
kyba žmonėmis ir neteisėtu žmonių gabenimu. 
Frontex pareigūnai yra mokomi nustatyti nusi-
kaltimą ir yra siunčiami į įvairias vietas prie ES 
sienų, kad padėtų nacionalinėms institucijoms ko-
vosi su nusikalstamumu ir dalytis savo patirtimi. 

2020 m. Frontex koordinavo tris ir bendrai va-
dovavo dviem bendrų veiksmų dienoms, t. y. 
tarptautinėms operacijoms, kuriose dalyvauja 
nacionalinės teisėsaugos institucijos, tarptau-
tinės organizacijos ir ES agentūros, įskaitant 
Europolą ir Eurojustą, siekiant kovoti su sun-
kiu ir organizuotu nusikalstamumu. Šios ope-
racijos buvo koordinuojamos taikant Europos 
kovos su nusikalstamumo grėsmėmis daugia-
dalykę platformą (EMPACT).

Tarpvalstybinių nusikaltimų nustatymo pareigūnai

Europai reikia ekspertų, kurie galės nustatyti įvairių rūšių 
nusikaltimus. Būtent todėl kovo pradžioje Frontex aštuonių 
ES šalių pareigūnams surengė kursus, kad jie įgytų tarptau-
tinio nusikalstamumo nustatymo ekspertų kvalifikaciją. Es-
tijoje surengtuose mokymo kursuose aptarti prie sausumos 
ir jūrų sienų, taip pat uostuose daromų nusikaltimų aspek-
tai. Dalyviai ugdė praktinius įgūdžius, kurie yra labai svarbūs 
nustatant tarpvalstybinius nusikaltimus, įskaitant doku-
mentų klastojimą, prekybą žmonėmis ir terorizmą, ir už-
kertant jiems kelią. Dabar pareigūnai siunčiami į Frontex 
operacijas, įskaitant bendrų veiksmų dienas.
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2020 M. BENDRŲ VEIKSMŲ DIENŲ REZULTATAS*

384
pavogtų 
automobilių

1 819 
kg narkotikų

419
prekiautojai 
vaikais

74
neteisėtai žmones 
gabenantys asmenys

423 
suklastotų 
dokumentų 

249 
potencialios 
prekybos vaikais 
aukos

51
ginklas

38
mili jonai cigarečių

* Frontex vadovavo bendrų veiksmų dienoms „Danube 5“, „Mobile 3“, „Arktos 2“ ir padėjo vadovauti bendrų veiksmų dienoms „Pietryčių Eu-

ropa“ ir „EMPACT kovos su prekybai vaikais bendrų veiksmų diena“
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Sėkmės 
istorijos

Spalio 27 d.
Per tarptautinę operaciją, kuriai vadovavo#Frontex, 
institucijos konfiskavo 350 pavogtų automobilių 
ir 1 000 pavogtų automobilių dalių. Operacijai 
kartu vadovavo Europolas ir ją rėmė Interpolas 
(@INTERPOL_HQ), įskaitant šimtus sienos apsaugos 
pareigūnų iš 22 šalių (#MigrationEU #standingcorps).
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Rugsėjo 30 d.
Suvienijome jėgas su 34 šalimis, ES agen-
tūromis ir tarptautinėmis organizacijo-
mis, kad imtumėmės griežtų tarptautinių 
priemonių prieš nusikaltimus pietryčių Eu-
ropoje. Rezultatai Sulaikyti 166 asmenys, 
konfiskuotas 51 ginklas ir 47 kg narkotikų 
#EMPACT #StrongerTogether  
Daugiau informacijos: bit.ly/e0n8WFQ

https://www.youtube.com/watch?v=0Y0EmHrU6BQ
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Tai, kas įvyksta už Europos Sąjungos ribų, dažnai 
turi tiesioginį poveikį mūsų saugai ir saugumui. 
Būtent todėl Frontex, vykdydama operacinę vei-
klą, rengdama mokymus, grąžindama asmenis 
ir užtikrindama ryšių palaikymo pareigūnų tin-
klo veikimą, toliau plėtoja tarpvalstybinį ben-
dradarbiavimą su užsienio šalimis. 

Platesnis Frontex ryšių palaikymo pareigūnų 
tinklas, taip pat aktyvesnė gebėjimų stiprinimo 
veikla padeda toliau skatinti pasitikėjimą ES kai-
mynystės ir kitomis užsienio šalimis. 2020 m. 
sausio mėn. Frontex paskyrė savo ryšių palai-
kymo pareigūną į Dakarą (Senegalas), kuris yra 
ketvirtasis už Europos Sąjungos ribų dirbantis 
ryšių palaikymo pareigūnas. 

Po pirmosios Agentūros operacijos užsie-
nyje, t. y. 2019 m. operacijos Albanijoje, šiais  
metais Frontex pradėjo dvi operacijas Juodkal-
nijoje – vieną prie jos sausumos sienų, ir vieną 
jūroje. 

Kova su tarpvalstybiniu 
nusikalstamumu Albanijoje

Naudojantis Albanijoje dirbančių Frontex pa-
reigūnų pateikta informacija, vietos institucijos 
galėjo imtis veiksmų ir šiais metais įvykdė aš-
tuonias sėkmingas policijos operacijas, per ku-
rias suimta 15 kontrabandininkų ir konfiskuota 
50 automobilių. Dauguma įtariamų nusikaltė-
lių buvo sugauti su įkalčiais.

Veikla 
užsienyje
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Frontex veikla užsienyje 2020 m.

Frontex ryšių palaikymo pareigūnai 
ne ES šalyse

SENEGALAS
(DAKARAS)

Vakarų Balkanai
(Belgradas, Tirana)

TURKIJA
(ANKARA)

NIGERIS  
(NIAMĖJUS)

Sveikatos padėtis pasienyje  

Per COVID-19 pandemiją paaiškėjo, kad Frontex atlieka 
svarbų vaidmenį užtikrinant darbuotojų saugą ir sveikatą 
pasienyje. 
Reaguodama į COVID-19 pandemiją, Frontex stiprino savo 
partnerystę su visuomenės sveikatos, sanitarijos, muitinės 
ir teisėsaugos institucijomis. Kartu taip pat teikėme paramą 
ne Europos šalių institucijoms. 
Frontex darbuotojų saugos ir sveikatos pasienyje temą įtraukė 
į savo projektą „EU4BorderSecurity“, kurį remia Europos Ko-
misijos Kaimynystės politikos ir plėtros derybų GD ir kuriuo 
siekiama sustiprinti bendras pastangas įvairiose sienų valdymo 
ir saugumo tarp ES ir Levanto bei Šiaurės Afrikos šalių srityse. 
Gruodžio mėn. Frontex taip pat surengė internetinį semi-
narą su TMO, kad išnagrinėtų sveikatos, sienų ir judumo 
valdymo klausimą.
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Frontex ir Tarptautinė migracijos organizacija 
(TMO) susivienijo, kad padėtų kovoti su prekyba 
vaikais ir jų neteisėtu gabenimu ES, Artimuo-
siuose Rytuose ir Šiaurės Afrikoje. Vykdydama 
pirmuosius bendrus veiksmus, Agentūra sutelkė 
vaikų apsaugos ekspertus, teisėsaugos institu-
cijas ir politikos formuotojus, kad jie nustatytų 
kovos su prekyba vaikais ir neteisėtu jų gabe-
nimu priemones.

Viena iš šių priemonių – sienos apsaugos pa-
reigūnų mokymas, nes dauguma jų yra pir-
mieji ir paskutiniai teisėsaugos pareigūnai, 

Kova su 
prekyba 
vaikais

kurie gali nustatyti šio žiauraus nusikaltimo 
aukas. Frontex daug metų aktyviai veikia šioje 
srityje ir bendradarbiauja su specialiomis JT 
agentūromis ir NVO, rengia sienos apsau-
gos pareigūnams skirtus vadovus, kaip nu-
statyti potencialias aukas ir padėti joms gauti  
pagalbą. 

Šia proga taip pat arabų kalba paskelbėme  
Frontex VEGA vadovą „Vaikai oro uostuose“, kuriame 
sienos apsaugos pareigūnams ir oro uosto dar-
buotojams pateikiamos rekomendacijos, kaip 
padėti pažeidžiamiems vaikams.
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Veiksmingas 
grąžinimas

Kadangi 2020 m. pradžioje skrydžiai visoje Euro-
poje buvo sustabdyti, o galimybės pereiti sienas 
buvo stipriai apribotos dėl COVID-19 protrūkio, 
Frontex buvo priversta greitai pritaikyti savo grą-
žinimo operacijas prie naujos tikrovės. 

Tai padarėme praplėsdami savo grąžinimo pa-
ramą valstybėms narėms, kad sumažintume 
pandemijos poveikį institucijų visoje Europoje 
vykdomam su grąžinimu susijusiam darbui. 

Agentūra pradėjo finansuoti grąžinimo opera-
cijų dalyvių COVID-19 testus, todėl valstybėms 

narėms buvo lengviau atšaukti arba iš naujo už-
sakyti grąžinimo skrydžius ir jos pradėjo remti 
savanoriškus grąžinimus.

Frontex taip pat toliau padėjo nacionalinėms ins-
titucijoms nustatyti grąžinamų asmenų tapa-
tybę, be kita ko, naudojantis vaizdo konferencijos 
sistemomis, ir rėmė devynių Europos grąžinimo 
ryšių palaikymo pareigūnų darbą ne ES šalyse.

Dėl šių pastangų valstybės narės, padedamos 
Agentūros, grąžino daugiau nei 12 000 ne ES pi-
liečių t. y. tik 24 proc. mažiau, palyginti su 2019 m.
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grąžinimas 
užsakomaisiais 

skrydžiais

67 %
grąžinimas 

reguliariais 
skrydžiais

33 %

Grąžinimo operacijos 2020 m.

2020 m. Agentūra koordinavo 232 grąžinimo operacijas pa-
sirūpindama užsakomaisiais skrydžiais į 28 paskirties šalis, 
padidindama skrydžių į Vakarų Balkanus skaičių.
Frontex taip pat padėjo valstybėms narėms užsakomaisiais 
skrydžiais sugrąžinti 3 981 žmogų į 83 paskirties šalis. 
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Sausio mėn. Frontex pradėjo remti ES šalis visiškai 
naujoje – savanoriškų grąžinimų –srityje. Vykdant 
šios rūšies grąžinimus, asmenys, kurie gavo įsa-
kymą išvykti iš šalies, gali tai padaryti laisva valia.

Frontex gali remti nacionalines institucijas 
teikdama techninę paramą savanoriškiems 

grąžinimams numatytais ir užsakomaisiais 
skrydžiais, įskaitant orlaivio užsakymą. 
Metų  pabaigoje, padedant Frontex, taip buvo 
grąžinamas beveik kas penktas asmuo ir tikimasi, 
kad šis skaičius didės. Netrukus Frontex pradės 
į savo gimtąsias šalis grįžtantiems asmenims 
siūlyti reintegracijos paramą.

Savanoriški 
grąžinimai:
nauja Frontex 
veiklos sritis
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Gegužės 27 d.
#Frontex rėmė Kipro institucijas grąžinant 107 
Gruzijos piliečius iš Larnakos į Tbilisį. Gruzijos piliečiai 
vakar galėjo saugiai grįžti į savo gimtinę. Tai buvo 
didžiausia savanoriško grąžinimo operaciją, kurią 
kada nors koordinavo Frontex

Grąžinimo proceso skaitmeninimas

Frontex toliau stengėsi skaitmeninti grąžinimo procesą. 
2020 m. Agentūra pateikė atnaujintą savo grąžinimo bylų 
valdymo sistemos versiją ir keletas valstybių narių jau 
prašė suteikti paramą, kad suderintų savo IT sistemas su 
šiuo modeliu.  
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2020 m. Frontex įrodė savo atsparumą ir veikė 
lanksčiai ir tai darė savo operacinėje veikloje, 
teikdama paramą grąžinimo srityje, rengdama 
mokymus Europos sienų ir pakrančių apsaugos 
nuolatinio korpuso pareigūnams ir padėdama 
kovoti su tarpvalstybiniu nusikalstamumu.

Frontex greitai prisitaikė prie COVID-19 aplin-
kybių vietoje ir būstinėje.

Frontex padėties vaizdo sistema padėjo kas-
dien rengti pranešimus apie COVID-19, įskaitant 

informacijos apie priemones prie Europos sienų 
atnaujinimus ir plačiai naudojamą valstybių na-
rių nustatytų COVID-19 apribojimų žemėlapį. 
Juo dalijomės su nacionalinėmis sienos apsau-
gos institucijomis visoje Europoje, Europos Ko-
misija ir kitomis Europos institucijomis.

Europos Komisijos prašymu Agentūra taip pat 
paskelbė ataskaitas, kuriose valstybėms narėms 
pateiktos operacinės rekomendacijos, kaip pa-
naikinti laikinus apribojimus neesminėms ke-
lionėms į ES, kurie buvo nustatyti dėl COVID-19. 

Koordinuotas 
reagavimas į 
krizę
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Krizės koordinavimo grupė

Kadangi COVID-19 tapo pasauline problema, ji taip pat pa-
darė poveikį visiems Agentūros veiklos aspektams. Visame 
žemyne dirba daug darbuotojų, todėl veiklos tęstinumui 
užtikrinti ir darbuotojų saugumui ir gerovei garantuoti rei-
kalingos specialios priemonės.

Būtent todėl buvo sudaryta COVID krizės koordinavimo grupė. 
Šios grupės, kurios veikla koordinuojama Frontex padėties 
vaizdo sistemoje, nariai yra visų pagrindinių Frontex skyrių at-
stovai, kad būtų galima horizontaliai koordinuoti su korona-
virusu susijusius klausimus. Krizės koordinavimo grupė sudarė 
sąlygas mums nustatyti su COVID susijusias problemas ir 
Frontex vadovams greitai pasiūlyti konkrečius sprendimus.

Krizės koordinavimo grupė nagrinėja įvairius klausimus, ku-
rie daro poveikį Agentūros darbuotojams: kintančios padė-
ties Europoje stebėsena, saugumo priemonių įgyvendinimas 
Frontex patalpose, asmeninių apsaugos priemonių įgijimas ir 
siuntimas mūsų operacijose dirbantiems pareigūnams, ryšių 
su vietos ligoninėmis palaikymas, pagalbos linijos darbuo-
tojams sukūrimas, nuotolinio darbo valdymas, pamaininio 
darbo koordinavimas, draudimų laikymosi stebėsena. 

Kovo 16 d.
Nuo pirmojo COVID-19 atvejo prieš savaitę Frontex 
strateginė reagavimo į krizę grupę dirbo kiekvieną 
dieną, stebėjo Frontex operacijas prie išorės sienų, 
kartu rūpindamasi savo darbuotojais, dirbančiais 
Varšuvos būstinėje ir vietoje. 
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Inovacijų 
diegimas sienų 
kontrolės 
srityje

Būsimos Europos integruoto sienų 
valdymo koncepcijos formavimas

2020 m. Frontex pradėjo aktyviau dalyvauti pri-
žiūrėdama pagal bendrąją mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programą „Horizontas 2020“ įgyven-
dinamus projektus, susijusius su sienų apsauga.

Agentūra koordinavo ir vadovavo mokslinių ty-
rimų veiklai sienų apsaugos inovacijų srityje, 
padėdama Europos Komisijai plėtoti naujausias 
technologijas, padedančias patenkinti operacinius 
poreikius, susijusius su pažangia ES sienų apsauga.

Kasmet milijonai keleivių kerta ES išorės sie-
nas. ES išorės sienų saugumo užtikrinimas ir 
apsauga kartu garantuojant judumą bus vie-
nas pagrindinių ES valstybių narių uždavinių 
artimiausiais metais.

Frontex rėmė valstybes nares joms rengiantis 
įgyvendinti ES atvykimo ir išvykimo sistemą, 
kurioje bus registruojama informacija apie at-
vykimą, išvykimą ir atsisakymą leisti atvykti ne 
ES piliečiams, kertantiems išorės sienas. Agen-
tūra taip pat padėjo parengti naujoviškas sienų 
kontrolės technologijas. 
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Kovo 16 d.
Esame pasirengę ateities sienų kontrolei. 
ES diegia įvairius pažangiai valdomų 
sienų sprendimus, įskaitant atvykimo ir 
išvykimo sistemą (AIS). Netrukus atliksime 
technologinių sprendimų bandymus, kad tai 
taptų tikrove.

Intuityvios naudotojo sąsajos ir dirbtiniu inte-
lektu grindžiami dėvimieji prietaisai, 3D veido ir 
akių rainelės atpažinimo technologijos, skirtos 
sienos kirtimo realiuoju laiku patirčiai tobulinti, 
skaitmeninė tapatybė, pagrįsta blokų grandinės 
technologija, rankiniai prietaisai narkotikams 
aptikti: tai tik keletas projektų, kuriuos Frontex 
padėjo tobulinti 2020 m.
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Pagrindiniai 
projektai ir 
renginiai

Regioniniai susitikimai su sienų apsaugos 
ir teisėsaugos institucijų vadovais

Rugsėjo mėn. Frontex vykdomasis direktorius 
surengė įvairias regionines konferencijas, ku-
riose dalyvavo įvairių nacionalinių teisėsaugos 
institucijų, sprendžiančių įvairius Europos inte-
gruoto sienų valdymo (ISV) klausimus, vadovai. 
Metiniuose susitikimuose, kurie vyko internete, 
Frontex ir ES valstybės narės ir Šengeno asoci-
juotosios šalys galėjo tęsti esminį operacinį di-
alogą, susijusį su Europos sienų apsauga ir jos 
piliečių saugumo užtikrinimu.

Frontex sektoriaus dienos

Lapkričio mėn. Frontex surengė virtualias sek-
toriaus dienas, kad pristatytų ir aptartų nau-
jausias technologijas ir produktus, susijusius 
su sienų valdymu.

Renginyje dalyvavo 177 dalyviai, įskaitant da-
lyvius iš ES valstybių narių institucijų, Euro-
pos agentūrų, pvz., ESMA, eu-LISA, EMCDDA ir 
pan., Europos Komisijos, OLAF ir Europos Va-
dovų Tarybos atstovus, tarptautines organiza-
cijas, pvz., TMO, UNHCR ir Frontex.
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Antroji Tarptautinė konferencija dėl bio-
metrinių duomenų naudojimo prie sienų

Gruodžio mėn. sienų apsaugos institucijų, atsa-
kingų už sienų valdymą ES ir pasaulyje, eksper-
tai, ES politikos formuotojai ir agentūros, taip 
pat mokslinių tyrimų ir pramonės atstovai da-
lyvavo antrojoje konferencijoje dėl biometrinių 
duomenų naudojimo prie sienų.

Šiais metais konferencijoje daugiausia dėmesio 
skirta atvykimo ir išvykimo sistemos (AIS) 
įgyvendinimui prie Europos Sąjungos išorės sienų.

Paaiškėjo, kad per sektoriaus dienas pateikia-
mos vertingos įžvalgos, susijusios su naujausio-
mis technologijų tendencijomis sienų valdymo 
srityje, visų pirma tai pasakytina apie biometri-
nius duomenis, didžiųjų duomenų analizę, pa-
tikrinimų kertant sienas technologijas ir sienų 
stebėjimą.   

Pirmoji Europos ir arabų šalių 
techninė apskritojo stalo diskusija 
sienų valdymo ir saugumo klausimais

Gruodžio mėn. Frontex ir Arabų vidaus ministrų 
taryba surengė pirmąją Europos ir arabų šalių 
techninę apskritojo stalo diskusiją sienų valdymo 
ir saugumo klausimais. Renginyje dalyvavo 32 

šalys, iš kurių 18 ES šalių ir 14 arabų šalių, ir jame 
aptarti įvairūs prie sienų kylantys uždaviniai. 
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Žvilgsnis į
ateitį

2021 m. laukia daug pokyčių ir uždavinių. 

Artimiausiais metais privalome transformuoti 
Agentūrą ir tai, kaip ji dirba. Turime pasirengti 
pasiųsti šimtus Frontex sienos apsaugos parei-
gūnų prie įvairių Europos sienų.

Netrukus vietoje dirbs daugiau žmonių, paly-
ginti su darbuotojų skaičiumi Frontex būsti-
nėje Varšuvoje.

Privalome sukurti regioninius biurus, kurie 
pasirūpins į valstybes nares atsiųstais Frontex 
sienos apsaugos pareigūnais, ir sukurti 
Agentūroje struktūras, kurios padėtų valdyti 
tokį didelį skaičių pareigūnų, t. y. organizuoti 
jų siuntimą, mokymą ir visus kitus jų darbo 
aspektus. 

Kitų metų pradžioje pirmą kartą istorijoje prie 
išorės sienų pamatysime mėlynas Frontex 
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uniformas dėvinčius pareigūnus, atstovaujan-
čius ne savo nacionalinėms institucijoms, bet 
visai Europai. 

Tačiau tai tik vienas ateityje laukiančių užda-
vinių aspektas. 

Kitais metais Frontex rengsis 2022 m. vyksian-
tiems Europos kelionių informacijos ir leidimų 
sistemos – ETIAS – diegimo darbams.

Frontex vadovaus centriniam ETIAS skyriui. Nau-
dojant naująją sistemą bus atliekama išankstinė 
asmenų, galinčių į ES atvykti be vizos, patikra, 
taip sustiprinant saugumą Šengeno erdvėje.

Frontex atliks esminį vaidmenį ETIAS veikloje, 
nes kiekvieną dieną visą parą padės tikrinti pra-
šymus išduoti kelionės leidimus. Agentūra taip 
pat užtikrins, kad naudojant sistemą būtų nusta-
tytos galimos grėsmės visų europiečių saugumui.
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