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https://www.youtube.com/watch?v=ju0rI-yevP4
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L-2020 kienet sena li qatt ma kien 
hawn bħalha, għad-dinja, għall-
Ewropa, iżda wkoll għall-Frontex, 
l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja 
tal-Fruntiera u tal-Kosta.

Minkejja l-pandemija globali, il-ħidma tagħna 
biex niżguraw Żona Ewropea ta’ Libertà, Sigurtà, 
u Ġustizzja, ma waqfitx. Għall-kuntrarju, 
esplorajna modi ġodda biex nappoġġaw lill-
imsieħba tagħna matul dan iż-żmien diffiċli.

Fl-2020, il-Frontex mhux biss uriet reżiljenza, 
iżda wkoll flessibbiltà – fl-attivitajiet 
operazzjonali tagħna, fl-appoġġ għar-ritorn, 
waqt it-taħriġ tal-Korp Permanenti tal-Gwardja 
Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta, u fl-appoġġ 
għall-ġlieda kontra l-kriminalità transfruntiera.

Il-Frontex uriet li hija sieħba affidabbli tal-
awtoritajiet nazzjonali u Ewropej, billi pprovdiet 
kontribut kruċjali għall-ġestjoni tal-kriżijiet 
tal-UE.

It-tkabbir tal-aġenzija kompla b’pass mgħaġġel. 
Fl-2020, qbiżna n-numru ta’ 1 000 membru 
tal-persunal, inklużi r-rekluti l-ġodda tal-korp 
permanenti tal-Frontex.

Il-korp permanenti ġab bidla radikali għall-
Frontex u għall-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera 
u tal-Kosta kollha. Dan iġib miegħu benefiċċji 
straordinarji għall-funzjonament xieraq tal-
fruntieri esterni u se jagħti lill-Aġenzija tagħna 
aktar flessibbiltà fil-mod kif niskjeraw l-uffiċjali 
tagħna u fejn nistgħu niskjerawhom.

Il-korp il-ġdid se jagħtina ambitu ta’ azzjoni usa’ 
fil-ġestjoni tal-migrazzjoni, l-infurzar tal-liġi u 
l-ispettru tal-gwardja tal-kosta. Il-Frontex mhux 
se tibqa’ biss brigata tat-tifi tan-nar li ssuq bid-
dwal mixgħulin meta jkun hemm emerġenza 
fil-fruntieri. Hija se tippermetti rappurtar aħjar 
min-naħa tal-attivitajiet operazzjonali tagħna. 

Il-korp permanenti se jippermetti lill-Frontex 
tkompli bit-trasformazzjoni tagħha minn 
Aġenzija tal-UE għal attur u sieħeb operazzjonali 
fl-infurzar tal-liġi.  F’futur mhux daqstant 
imbiegħed, se jkun hemm aktar persunal tal-
Frontex li jaħdem fuq il-post milli fil-kwartieri 
ġenerali ta’ Varsavja.

Il-COVID-19 enfasizza l-fatt li l-kontroll fuq il-
fruntiera għandu rwol essenzjali biex iż-żona 
bla fruntieri ta’ Schengen tiġi protetta minn 
theddid għas-saħħa pubblika, speċjalment dak 
relatat ma’ pandemiji. Bl-istess mod, is-Sistema 
Ewropea ta’ Informazzjoni u ta’ Awtorizzazzjoni 
għall-Ivvjaġġar (ETIAS), li fiha l-Frontex se 
jkollha rwol ċentrali, se tgħin ukoll biex ikun 
ivvalutat jekk in-nies li jivvjaġġaw lejn l-UE 
humiex jippreżentaw riskju għoli ta’ epidemija.

Fl-attivitajiet operazzjonali tagħna, se nkomplu 
nqisu l-COVID-19 meta niskjeraw il-korp 
permanenti u nappoġġaw lill-Istati Membri. U, 
naturalment, aħna se nibqgħu f’kuntatt kostanti 
mal-aġenziji rilevanti tal-UE u s-servizzi tal-
Kummissjoni attivi fi kwistjonijiet tas-saħħa 
u sanitarji.

Fl-istess ħin, qed insaħħu l-qafas tad-drittijiet 
fundamentali tal-aġenzija f’kooperazzjoni mal-
Uffiċjal għad-Drittijiet Fundamentali ad interim, 
il-Bord Amministrattiv, il-Forum Konsultattiv, 
l-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali u 
l-Kummissjoni Ewropea. Aħna impenjati 
li niżguraw l-ogħla standards f ’dak kollu li 
nagħmlu u li r-rispett tad-drittijiet fundamentali 
jkun komponent essenzjali ta’ ġestjoni effettiva 
tal-fruntieri.

Fabrice Leggeri 
Direttur Eżekuttiv
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Il-kisbiet ewlenin 
tas-sena

JAN

Il-Frontex tirċievi aktar 
minn 7 000 applikazzjoni 
għall-Uffiċjali tal-
Gwardji Ewropej ġodda 
tal-Fruntiera 

FRA

Il-Viċi President tal-
Kummissjoni Ewropea 
Schinas u l-Kummissarju 
Johansson iżuru l-Frontex

MEJ

Il-Frontex tagħżel l-ewwel 
grupp ta’ membri futuri 
għall-korp permanenti 
tagħha 

ĠUN

Il-Frontex u l-Aġenzija 
tal-UE għad-Drittijiet 
Fundamentali jaqblu li 
jistabbilixxu monitors tad-
drittijiet fundamentali

MAR

Il-Frontex tniedi intervent 
rapidu fil-fruntieri esterni 
tal-Greċja

APR

L-Istati Membri 
jkomplu jappoġġaw 
l-operazzjonijiet tal-
Frontex fil-Greċja
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NOV

Il-Frontex tmexxi b’mod 
konġunt l-operazzjoni 
kontra t-traffikar tat-tfal 

AWW

It-tim Frontex K9 jgħin 
lil Spanja twaqqaf 4.6 
tunnellati ta’ droga b’valur 
ta’ EUR 26 miljun

SET

Il-Frontex tniedi 
t-tieni operazzjoni 
fil-Montenegro

DIĊ

Miljuni ta’ sigaretti jiġu 
kkonfiskati fil-fruntieri 
tal-Lvant tal-UE 

LUL

Il-Frontex tniedi t-tieni 
operazzjoni barra mill-UE

OTT

Il-Frontex tassisti fl-
ewwel ritorn volontarju 
konġunt permezz ta’ 
titjira charter
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Is-sena skont 
in-numri

742
KUNTRABANDIST TAL-
PERSUNI IDENTIFIKATI

453
KUNTRABANDIST 
TAD-DROGA 
IDENTIFIKATI

13 170
PERSUNA SALVATA B’APPOĠĠ MINN FRONTEX

3 885
DOKUMENT FALZ MISJUB
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1 030
TITJ IRA TA’  SORVELJANZA FL-AJRU BI 
SKOPIJ IET MULTIPLI 

1 000
146
ARMA 
SSEKWESTRATA

147
TUNNELL ATA TA’ 
DROGI MISJUBA 

UFFIĊJAL TAL-FRONTEX FIL-FRUNTIERI TAL-
UE KULL XAHAR

420
UFFIĊJAL IMĦARREĠ TAL-KORP PERMANENTI



6 2020 FIL-QOSOR

Nibnu 
l-Ewwel 
Servizz 
Uniformi 
tal-UE
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Il-Frontex stabbilixxiet l-ewwel servizz tal-Ewropa bl-
uniformi: Il-korp permanenti Ewropew tal-Gwardja tal-
Fruntiera u tal-Kosta. Il-korp permanenti jġib miegħu 
benefiċċji straordinarji għall-funzjonament tal-fruntieri 
esterni biex jissaħħaħ il-moviment liberu ta’ mijiet ta’ 
miljuni ta’ Ewropej, residenti u viżitaturi barranin fiż-Żona 
ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja.

Nibnu 
l-Ewwel 
Servizz tal-UE 
bl-Uniformi

Il-korp permanenti jagħti lill-Frontex aktar 
flessibbiltà fil-mod kif tuża l-uffiċjali tagħha u 
fejn tista’ tiskjerahom. Din tipprovdi ambitu ta’ 
azzjoni usa’ fil-ġestjoni u r-ritorn tal-migrazzjoni, 
is-sigurtà u l-infurzar tal-liġi inkluż fuq il-baħar.

Il-korp permanenti jikkonsisti fi tliet kategoriji. 
L-ewwel waħda hija magħmula minn uffiċjali 
impjegati direttament mill-Frontex, mhux minn 
Stati Membri individwali. It-tieni kategorija 
tiġbor flimkien uffiċjali nazzjonali li huma 

ssekondati mal-Frontex għal mill-inqas sentejn, 
filwaqt li t-tielet kategorija huma uffiċjali 
nazzjonali li jiġu skjerati fl-operazzjonijiet 
tal-Aġenzija għal perjodi iqsar ta’ żmien, 
normalment għal diversi xhur.

Bil-korp permanenti li għadu kif inħoloq, 
il-Frontex hija preżenti fil-postijiet fejn il-
pajjiżi Ewropej jeħtieġu appoġġ, u qed taħdem 
magħhom għal Ewropa b’aktar sikurezza u 
b’aktar sigurtà.



IL-VERIFIKI 
FIL-FRUNTIERI

IS-SORVELJANZA TAL-
FRUNTIERI

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

IL-ĠLIEDA KONTRA 
L-KRIMINALITÀTRANSFRUNTIERA

IL-ĠBIR U 
L-KONDIVIŻJONI TA’ 
INFORMAZZJONI
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Sostenn 
flessibbli

Il-gwardji tal-fruntieri impjegati direttament 
mill-Frontex jilbsu uniformi Ewropea unika, 
li tirrappreżenta lill-Unjoni Ewropea kollha. 
Dawn jistgħu jwettqu kompiti bħal jivverifikaw 
l-identità u n-nazzjonalità ta’ persuna, 
jippermettu jew jirrifjutaw id-dħul fl-UE u 
jgħassu bejn il-punti ta’ qsim tal-fruntieri. Huma 
jipparteċipaw ukoll f’operazzjonijiet ta’ ritorn. 

Aħna noffru appoġġ operazzjonali flessibbli, 
nibagħtu uffiċjali u tagħmir bħal ajruplani 
u bastimenti lejn żoni fejn l-awtoritajiet 
nazzjonali l-aktar li għandhom bżonnhom, 
u l-uffiċjali tal-korp permanenti Ewropew 
għandhom rwol ewlieni f’dan il-proċess. Dawn 
jistgħu jiġu skjerati malajr fil-fruntieri esterni 
tal-UE u lil hinn.
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Il-Frontex nediet l-ewwel kampanja ta’ reklutaġġ għall-
ewwel kategorija tal-korp permanenti f’Ottubru 2019, li 
kienet tinkludi 7 500 applikazzjoni mill-kontinent kollu għal 
700 pożizzjoni. Dawk magħżula għamlu l-biċċa l-kbira tat-
taħriġ tal-2020 għall-iskjerament madwar il-fruntieri tal-
Ewropa. L-ewwel grupp ta’ gwardji tal-fruntieri se jservi bħala 
s-sinsla tal-korp l-ġdid, u se jipprovdi appoġġ permanenti lill-
awtoritajiet nazzjonali li qed iħabbtu wiċċhom ma’ sfidi fil-
fruntieri esterni tagħhom. Membri tal-korp jistgħu saħansitra 
jaħdmu barra mill-Unjoni Ewropea f’pajjiżi li ffirmaw Ftehimiet 
dwar l-Istatus mal-UE. Issa l-ewwel rekluti huma lesti li jilbsu 
l-uniformijiet blu tagħhom tal-Frontex u jiġu skjerati fil-
fruntieri esterni fil-bidu tal-2021.
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5 ta’ Novembru
Fl-aħħar nett, se nitħarrġu flimkien! L-ewwel rekluti 
għall-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta 
għadhom kemm żaru żewġ postijiet fil-Polonja 
biex jibdew it-taħriġ tagħhom fuq il-post. S’issa, 
kull wieħed mill-260 rekluta kellu jieħu sehem 
f’korsijiet online minħabba restrizzjonijiet relatati mal-
#COVID19. Issa, se jittestjaw fil-prattika l-affarijiet 
kollha li tgħallmu online. Minkejja l-isfidi kollha, huma 
jinsabu fit-triq it-tajba biex ilestu t-taħriġ tagħhom din 
is-sena u jkunu lesti għall-iskjerament minn Jannar.
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Niltaqgħu 
mar-rekluti 

12 2020 FIL-QOSOR Nibnu l-Ewwel Servizz tal-UE bl-Uniformi

Din hija Jelena mill-Kroazja  , waħda mill-ewwel 
rekluti tal-korp permanenti tal- #Frontex, l-ewwel 
servizzi tal-UE bl-uniformi. Jien nara lill-Frontex bħala 
opportunità biex inservi lill-komunità tiegħi f’livell 
ogħla. Meta nkun qed nipproteġi l-fruntieri tal-UE, 
nkun qed nipproteġi ukoll lil pajjiżi stess #MigrationEU 
#standingcorps

https://www.youtube.com/watch?v=UYMT_F1jO74
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Din hija Nicolae, rekluta ta’ #standingcorps 
tal-Frontex, mir-Rumanija : Jien inħobb sfidi 
ġodda u nħobb naħdem mal-#Frontex fejn niġġieldu 
kontra l-kriminalità transfruntiera. Għandi esperjenza 
b’saħħitha fl-infurzar tal-liġi u nispera li nkun nista’ 
nsaħħaħha f’oqsma bħall-frodi tad-dokumenti 
#MigrationEU

Dan huwa Diego, rekluta ta’ #standingcorps 
tal-Frontex, mill-Italja : Ingħaqadt għax irrid 
niġġieled il-kriminalità organizzata, li ma tafx 
fruntieri #MigrationEU

Din hija Raquel, rekluta ta’ #standingcorps tal- 
#Frontex , mill-Portugall : Applikajt mal-#Frontex 
għax ridt naħdem lil hinn minn pajjiżi. Li nitgħallem kif 
nagħraf dokumenti ffalsifikati jew foloz kienet xi ħaġa 
totalment ġdida għalija. Iżda l-fatt li ninsab ’il bogħod 
mit-tfal tiegħi hija l-aktar parti iebsa.
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Appoġġ 
operazzjonali 
matul 
il-Covid-19
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Fil-fruntieri

Anke peress li l-COVID-19 affettwa kull parti ta’ 
ħajjitna u tal-istituzzjonijiet fl-2020, il-Frontex 
kompliet tipprovdi appoġġ operazzjonali lill-
Istati Membri tul il-fruntieri esterni tal-art u 
tal-baħar tal-UE. 

Kull xahar, aktar minn 1 000 uffiċjal tal-Frontex 
kienu qed jaħdmu fil-Greċja, l-Italja, Spanja 
(inklużi l-Gżejjer Kanarji), Ċipru u fir-reġjun 
tal-Balkani, biex jgħinu lill-Unjoni Ewropea 
tindirizza l-isfidi fil-fruntieri esterni tagħha.

Il-COVID ittestja lil kull wieħed minna u wera 
r-reżiljenza tal-Frontex quddiem dan l-għawġ 
ġdid. Introduċejna malajr firxa wiesgħa 
ta’ miżuri protettivi rrakkomandati mill-
awtoritajiet nazzjonali tas-saħħa. 

F’April, bħala reazzjoni immedjata għall-kriżi, 
l-Aġenzija kisbet żewġ tunnellati ta’ tagħmir 
protettiv (inklużi 30 000 maskra tal-wiċċ) u 

stabbilixxiet riżerva strateġika ta’ 250 000 
maskra f’każ ta’ nuqqas f’daqqa ta’ Tagħmir 
Protettiv Personali (PPE).

Il-Frontex waqqfet ċentru loġistiku f’Tessaloniki 
li jservi bħala ċ-ċentru ewlieni tad-distribuzzjoni 
għall-provvisti kollha għall-attivitajiet 
operazzjonali tagħna f’dan ir-reġjun importanti.

F’Settembru, flimkien ma’ 48 aġenzija u 
istituzzjoni tal-UE, il-Frontex nediet sejħa miftuħa 
interistituzzjonali għall-provvista ta’ Tagħmir 
Protettiv Personali u oġġetti sanitarji għas-
sikurezza tal-persunal kollu tagħna fuq il-post.

Bit-titjiriet kummerċjali sospiżi u l-fruntieri tal-
art magħluqa fir-rebbiegħa, il-Frontex ġarret 
uffiċjali lejn u mill-operazzjonijiet tagħna 
b’ajruplani mikrija biex tiżgura li dawn kollha 
kienu f’posthom u biex twassal tagħmir PPE 
essenzjali.

21 ta’ April
S’issa, dan ix-xahar, l-ajruplani tal-#Frontex wasslu 
1.8 tunnellata ta’ tagħmir sanitarju lejn il-Greċja, 
inklużi aktar minn 10 000 maskra, għall-uffiċjali li 
qed jgħinu fil-fruntieri tagħha.
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L-ITALJA
OPERAZZJONI 

KONĠUNTA THEMIS

SPANJA
OPERAZZJONIJIET INDALO 

U MINERVA

IL-BULGARIJA

IL-BALKANI TAL-PUNENT
L-ALBANIJA, IL-
MONTENEGRO

IL-GREĊJA
OPERAZZJONI KONĠUNTA POSEIDON SEA,
INTERVENT RAPIDU FIL-FRUNTIERA EVROS 

FIL-GREĊJA

23 ta’ Marzu
Ħu ħsieb u #stayathome! M’hemm l-ebda 
serħan biex jiġu protetti l-fruntieri tal-Ewropa, u 
l-operazzjonijiet tal-#Frontex jibqgħu fis-seħħ. 1 000 
uffiċjal qed jaħdmu biex iżommu l-fruntieri tagħna 
sikuri, u qed jappoġġaw lill-Istati Membri tal-UE 
b’operazzjonijiet fil-Greċja, il-Bulgarija, l-Italja u 
Spanja 

OQSMA TA’ OPERAZZJONIJIET EWLENIN TAL-FRONTEX
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F’Marzu, il-Frontex qablet li tniedi intervent 
rapidu fil-fruntieri biex tgħin lill-Greċja 
tindirizza l-għadd kbir ta’ migranti fil-fruntieri 
esterni tagħha tal-baħar u tal-art. 

Fil-laqgħa tal-Bord Amministrattiv tal-
Frontex, il-Kummissjoni Ewropea pproponiet 
dikjarazzjoni ta’ solidarjetà mal-Greċja li kienet 
appoġġata mill-Istati Membri kollha, li fiha 
semmiet il-ħtieġa ta’ intervent rapidu. 

Intervent rapidu 
fil-fruntieri  
tal-Greċja
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21 ta’ Mejju
#Frontex qablet li testendi l-interventi rapidi fil-
fruntieri tal-Greċja sal-bidu ta’ Lulju. Aħna se 
nkomplu nappoġġaw lill-Greċja fil-protezzjoni tal-
fruntieri tal-art u tal-baħar tal-Ewropa b’uffiċjali u 
tagħmir addizzjonali #EuropeanBorderGuard

Kwalunkwe attività operazzjonali mmexxija mill-Frontex hija 
preċeduta minn analiżi bir-reqqa tar-riskju u valutazzjoni tas-
sitwazzjoni. Fl-2020, l-Aġenzija pproduċiet rapporti analitiċi 
dwar kważi s-sezzjonijiet tal-fruntieri kollha, fenomeni 
ta’ kriminalità transfruntiera u żviluppat xenarji ta’ kif il-
COVID-19 jista’ jaffettwa l-ħidma tal-Frontex. Dan kien 
jinkludi rapporti ta’ analiżi tar-riskju li pprovdew previżjoni 
strateġika dwar it-theddid u l-isfidi futuri għall-ġestjoni tal-
fruntieri tal-UE.

Biex tissaħħaħ il-kapaċità tal-Istati Membri tal-UE li 
jirrispondu għall-isfidi fil-fruntieri, fl-2020, il-Frontex 
ipproduċiet 29 valutazzjoni. L-Aġenzija vverifikat id-
disponibbiltà tat-tagħmir tekniku, is-sistemi, il-kapaċitajiet, 
ir-riżorsi, l-infrastruttura u l-persunal tal-Istati Membri 
meħtieġa għall-kontroll fuq il-fruntiera u analizzat is-
sitwazzjoni tul sezzjonijiet partikolari tal-fruntieri. Dan huwa 
l-mod kif il-Frontex tikkontribwixxi għal livell effiċjenti, għoli u 
uniformi ta’ kontroll fuq il-fruntiera, fil-fruntieri esterni tal-UE.
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Appoġġ bi 
skopijiet multipli 

Il-Frontex kontinwament iżżomm għajnejha fuq 
is-sitwazzjoni fil-fruntieri tal-Ewropa u lil hinn. 
B’firxa ta’ servizzi disponibbli, inkluż monitoraġġ 
tas-sitwazzjoni, video-streaming f’ħin reali minn 
inġenji tal-ajru ta’ sorveljanza u analiżi tar-riskju, 
l-appoġġ tal-Frontex għandu skopijiet multipli. 

Fl-2020, l-ajruplani tal-Frontex marru fuq aktar 
minn 1 000 missjoni, u appoġġaw lill-Polonja fix-
xoljiment ta’ ċirku internazzjonali ta’ kuntrabandu 
tat-tabakk, lil Ċipru fil-kxif ta’ sajd illegali u lill-
Italja u l-Greċja fil-kontroll fuq il-fruntiera, it-tiftix 
u s-salvataġġ u l-identifikazzjoni ta’ tniġġis marin.

Aħna preżenti fil-fruntieri esterni tal-UE, 
inkluż f’żoni prefruntiera bħall-Mediterran, u 

nikkontribwixxu għal stampa komprensiva tas-
sitwazzjoni, u fl-istess ħin insalvaw il-ħajjiet 
permezz tal-kapaċitajiet tagħna fir-rigward tal-
monitoraġġ f’ħin reali u r-reazzjoni rapida. Fl-
2020, l-ajruplani tal-Frontex issorveljaw il-Baħar 
Mediterran Ċentrali, il-Baħar Eġew, il-Baħar 
l-Iswed, il-Baħar Adrijatiku u l-Baħar Baltiku. 
Tirna wkoll fuq il-fruntieri tal-art fil-Polonja, 
is-Slovakkja, il-Kroazja u l-Ungerija.

B’esperti mill-Istati Membri tal-UE, pajjiżi 
mhux tal-UE bħall-Albanija u l-Montenegro, u 
aġenziji tal-UE li jaħdmu flimkien mill-kwartieri 
ġenerali tal-Frontex f’Varsavja, l-Aġenzija saret 
attur essenzjali fil-koordinazzjoni ta’ attivitajiet 
operazzjonali fil-fruntieri esterni tal-Ewropa.

https://www.youtube.com/watch?v=Lyv220_61Eg
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5 ta’ Novembru
Ara kif ajruplan tal-#Frontex jgħin lil @Straz_Granicza  
fix-xoljiment ta’ ċirku internazzjonali ta’ kuntrabandu 
tat-tabakk. L-awtoritajiet Pollakki arrestaw ħames 
kuntrabandisti ssuspettati u ssekwestraw sigaretti 
illegali b’valur ta’ EUR 1.2 miljuni

28 ta’ Settembru
Ajruplan tal-#Frontex li beda jgħasses fuq Lampedusa 
bħala parti mill-operazzjoni Themis lemaħ dgħajsa 
tas-sajd Tuneżina suspettuża fl-ibħra Taljani. Aħna 
infurmajna lil @GuardiaCostiera li bagħtet bastiment 
tal-għassa tal-#Frontex li interċetta d-dgħajsa tas-
sajd, li kienet għadha bix-xbieki fil-baħar, għal sajd 
illegali. Aħna nibagħtu l-informazzjoni kollha dwar is-
sajd illegali lill-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-
Sajd bħala parti mill-ħidma konġunta tagħna bħala 
l-gwardja tal-kosta tal-UE #EUCoastGuard

L-appoġġ mill-ajru bi skopijiet multipli mill-Frontex fl-2020 

INFURZAR TAL-LIĠI
SISTEMA TA’ 

KONTROLL TAS-SAJD 

TFITTXIJA U 
SALVATAĠĠ 

ĦARSIEN AMBJENTALI

APPOĠĠ 
BL-AJRU
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Il-ġlieda kontra 
l-kriminalità 
transfruntiera
Is-sigurtà tal-fruntieri esterni tal-Ewropa hija 
l-prijorità tagħna. Tul il-fruntieri kollha, l-uffiċjali 
tal-Frontex jgħinu lill-awtoritajiet nazzjonali 
jiġġieldu l-kriminalità. Il-kuntrabandu ta’ drogi, 
armi u karozzi misruqa, flimkien mat-traffikar tal-
bnedmin u l-kuntrabandu tal-persuni, huma kollha 
sfidi li l-Istati Membri tal-UE jiffaċċjaw fil-fruntieri 
tagħhom. L-uffiċjali tal-Frontex huma mħarrġa 
biex jidentifikaw il-kriminalità u jintbagħtu 
f’diversi postijiet tul il-fruntieri tal-UE biex jgħinu 
lill-awtoritajiet nazzjonali jiġġieldu l-kriminalità u 
jikkondividu l-għarfien espert tagħhom. 

Fl-2020, il-Frontex ikkoordinat tlett Ijiem 
ta’ Azzjoni Konġunta – operazzjonijiet 
internazzjonali u mexxiet b’mod konġunt 
tnejn minnhom li jlaqqgħu flimkien 
l-awtoritajiet nazzjonali tal-infurzar tal-
liġi, l-organizzazzjonijiet internazzjonali u 
l-aġenziji tal-UE, inklużi l-Europol u l-Eurojust, 
biex jiġġieldu kontra l-kriminalità serja u 
organizzata. Dawn l-operazzjonijiet kienu 
kkoordinati taħt l-umbrella tal-Pjattaforma 
Multidixxiplinari Ewropea Kontra t-Theddid 
Kriminali (EMPACT).

Uffiċjali għall-iskoperta tal-kriminalità transfruntiera

L-Ewropa teħtieġ esperti li jkunu jistgħu jidentifikaw tipi 
differenti ta’ reati. Huwa għalhekk li fil-bidu ta’ Marzu, 
il-Frontex organizzat kors għall-uffiċjali minn tmien 
pajjiżi tal-UE biex isiru esperti fl-iskoperta tal-kriminalità 
transfruntiera. Il-kors ta’ taħriġ fl-Estonja kopra l-kriminalità 
fil-fruntieri tal-art u tal-baħar, kif ukoll fil-portijiet. Il-
parteċipanti pprattikaw ħiliet li huma kruċjali għall-iskoperta 
u l-prevenzjoni tal-kriminalità transfruntiera, inkluż il-frodi 
tad-dokumenti, it-traffikar tal-bnedmin u t-terroriżmu. 
L-uffiċjali issa qed jiġu skjerati fl-operazzjonijiet tal-Frontex, 
inklużi l-Jiem ta’ Azzjoni Konġunta.
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RIŻULTAT TAL-JIEM TA’ AZZJONI KONĠUNTA FL-2020*

384
KAROZZA MISRUQA

1 819 
-IL KG DROGA

419
-IL TRAFFIKANT  
TAT-TFAL

74
KUNTRABANDISTI 
TAL-BNEDMIN

423 
DOKUMENTI FOLOZ 

249 
VITTMA POTENZJALI  TAT-
TRAFFIKAR TAT-TFAL

51
ARMA

38
MILJUN SIGARETT

* Il-Frontex mexxiet il-Jum ta’ Azzjoni Konġunta (JAD) tad-Danubju 5, Mobile 3, Arktos 2 u mexxiet b’mod konġunt il-JAD tal-Ewropa tax-

Xlokk u l-Jum ta’ Azzjoni EMPACT dwar it-Traffikar tat-Tfal
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Stejjer ta’ 
suċċess

27 ta’ Ottubru
L-awtoritajiet issekwestraw 350 karozza misruqa 
u 1 000 part ta’ karozzi misruqa f’operazzjoni 
internazzjonali mmexxija mill-#Frontex . Din 
kienet immexxija b’mod konġunt minn @Europol u 
appoġġata minn @INTERPOL_HQ, flimkien ma’ mijiet 
ta’ gwardji tal-fruntieri u uffiċjali tal-pulizija minn 22 
pajjiż #MigrationEU #standingcorps
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30 ta’ Settembru
Aħna ngħaqadna ma’ 34 pajjiż, aġenzija 
tal-UE u organizzazzjoni internazzjonali 
f’repressjoni internazzjonali kontra 
l-kriminalità fl-Ewropa tax-Xlokk. 
Ir-riżultat? 166 arrest, 51 arma u 47 
kg droga ssekwestrata #EMPACT 
#StrongerTogetherAktar info bit.ly/
e0n8WFQ

https://www.youtube.com/watch?v=0Y0EmHrU6BQ
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Dak li jiġri barra mill-Unjoni Ewropea ta’ spiss 
ikollu impatt dirett fuq is-sikurezza u s-sigurtà 
tagħna. Huwa għalhekk li l-Frontex qed tkompli 
tespandi l-kooperazzjoni tagħha bejn il-
fruntieri ma’ pajjiżi barra mill-UE, b’attivitajiet 
operazzjonali, taħriġ, ritorni, u network ta’ 
uffiċjali ta’ kollegament fis-seħħ. 

In-network usa’ tal-uffiċjali ta’ kollegament tal-
Frontex, kif ukoll iż-żieda fl-għadd ta’ attivitajiet 
ta’ bini tal-kapaċitajiet ikomplu jippromwovu 
l-fiduċja mal-pajjiżi fil-viċinat tal-UE u lil hinn. 
F’Jannar 2020, il-Frontex bagħtet l-uffiċjal ta’ 
kollegament tagħha f’Dakar, is-Senegal, ir-raba’ 
uffiċjal ta’ kollegament tagħha barra mill-Unjoni 
Ewropea. 

Wara l-ewwel operazzjoni tal-Aġenzija barra 
mill-UE fl-Albanija fl-2019, din is-sena l-Frontex 
nediet żewġ operazzjonijiet fil-Montenegro – waħda 
fil-fruntieri tal-art tagħha u oħra fuq il-baħar. 

Il-ġlieda kontra l-kriminalità 
transfruntiera fl-Albanija

Bis-saħħa tal-informazzjoni pprovduta mill-
uffiċjali tal-Frontex mibgħuta l-Albanija, 
l-awtoritajiet lokali setgħu jniedu operazzjoni 
tal-pulizija li wasslet għall-arrest ta’ 15-il 
kuntrabandist tal-bnedmin u għas-sekwestru 
ta’ 50 karozza fi tmien azzjonijiet tal-pulizija 
li rnexxew din is-sena. F’ħafna minnhom, il-
kriminali suspettati nqabdu fil-fatt.

Barra 
mill-UE
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Frontex barra mill-UE fl-2020

Uffiċjali ta’ kollegament tal-Frontex 
f’pajjiżi mhux tal-UE

IS-SENEGAL
(DAKAR)

Il-Balkani tal-Punent
(Belgrad, Tirana)

IT-TURKIJA
(ANKARA)

NIĠER 
(NIAMEY)

Is-saħħa fil-fruntieri  

Il-pandemija tal-COVID-19 għamlitha ċara li l-Frontex għandha 
rwol x’taqdi fir-rigward tal-protezzjoni tas-saħħa u s-sikurezza 
fil-fruntieri. 
B’reazzjoni għall-COVID-19, il-Frontex qed issaħħaħ is-sħubija 
tagħha mal-awtoritajiet tas-saħħa pubblika, sanitarji, tad-
dwana u tal-infurzar tal-liġi. Flimkien, aħna nipprovdu wkoll 
appoġġ lill-awtoritajiet ta’ pajjiżi mhux Ewropej. 
Il-Frontex żiedet is-suġġett tas-saħħa u s-sikurezza fil-fruntieri 
mal-proġett tagħha EU4BorderSecurity appoġġat mid-DĠ NEAR 
tal-Kummissjoni Ewropea, li għandu l-għan li jsaħħaħ l-isforzi 
konġunti f’oqsma differenti tal-ġestjoni u s-sigurtà tal-fruntieri 
bejn il-pajjiżi tal-UE u dawk tal-Levant u l-Afrika ta’ Fuq. 
F’Diċembru, il-Frontex organizzat ukoll webinar mal-IOM 
biex tesplora s-suġġett ta’ ġestjoni tas-saħħa, tal-fruntieri u 
tal-mobilità.
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Il-Frontex u l-Organizzazzjoni Internazzjonali 
għall-Migrazzjoni (IOM) ngħaqdu flimkien 
biex jappoġġaw il-ġlieda kontra t-traffikar u 
l-kuntrabandu tat-tfal fl-UE, il-Lvant Nofsani u 
l-Afrika ta’ Fuq. Fl-ewwel waħda minn sensiela 
ta’ attivitajiet konġunti, l-Aġenzija laqqgħet 
flimkien esperti fil-protezzjoni ta’ minuri, dawk 
li jinfurzaw il-liġi u dawk li jfasslu l-politika biex 
jintroduċu għodod għall-ġlieda kontra t-traffikar 
u l-kuntrabandu tat-tfal.

Wieħed minn dawn huwa t-taħriġ tal-gwardji 
tal-fruntieri, li ħafna drabi jkunu l-ewwel u 
ta’ spiss l-aħħar uffiċjali tal-infurzar tal-liġi li 

Ġlieda kontra 
t-traffikar 
tat-tfal

jkunu jistgħu jidentifikaw il-vittmi ta’ dan ir-
reat faħxi. Il-Frontex ilha snin attiva f’dan il-
qasam f’kooperazzjoni ma’ aġenziji tan-NU u 
NGOs speċjalizzati, billi pproduċiet manwali 
għall-gwardji tal-fruntieri dwar kif għandhom 
jidentifikaw vittmi potenzjali u jirreferuhom 
għall-assistenza. 

Għal din l-okkażjoni, ħriġna wkoll verżjoni 
bl-Għarbi tal-manwal Frontex VEGA Handbook: 
Children at Airports (Manwal VEGA tal-Frontex: It-
Tfal fl-Ajruporti), li jipprovdi gwida lill-gwardji 
tal-fruntieri u lill-ħaddiema tal-ajruporti biex 
jgħinu lil tfal vulnerabbli.
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Ritorni 
Effettivi

Hekk kif it-titjiriet waqfu ħesrem fl-Ewropa kollha 
fil-bidu tal-2020 u l-qsim tal-fruntieri ġie limitat 
ħafna minħabba t-tifqigħa tal-COVID-19, il-Frontex 
ġiet sfurzata tadatta malajr l-operazzjonijiet ta’ 
ritorn tagħha għar-realtà l-ġdida. 

Għamilna dan billi wessajna l-appoġġ tagħna 
għar-ritorn lejn l-Istati Membri biex intaffu 
l-effetti tal-pandemija fuq xogħol tal-awtoritajiet 
relatat mar-ritorn fl-Ewropa kollha. 

L-Aġenzija bdiet tiffinanzja t-testijiet tal-COVID-19 
għall-parteċipanti tal-operazzjonijiet ta’ ritorn, 
għamlitha aktar faċli għall-Istati Membri biex 

jikkanċellaw jew jerġgħu jibbukkjaw it-titjiriet 
ta’ ritorn u bdiet tappoġġa r-ritorni volontarji.

Il-Frontex kompliet tgħin ukoll lill-awtoritajiet 
nazzjonali fl-identifikazzjoni ta’ dawk li 
rritornaw, inkluż permezz ta’ sistemi ta’ 
vidjokonferenzi, u appoġġat ix-xogħol ta’ disa’ 
Uffiċjali ta’ Kollegament Ewropew għar-Ritorn 
lejn pajjiżi mhux tal-UE.

Bis-saħħa ta’ dawn l-isforzi, l-Istati Membri 
rritornaw aktar minn 12 000 ċittadin mhux 
tal-UE bl-appoġġ tal-Aġenzija, 24 % biss inqas 
mill-2019.
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ritorni permezz ta’ 
titjiriet charter

67 %
ritorni permezz ta’ 

titjiriet skedati

33 %

Operazzjonijiet ta’ ritorn fl-2020

Fl-2020, l-aġenzija kkoordinat 232 operazzjoni ta’ ritorn 
b’titjiriet charter għal 28 destinazzjoni, u dan żied l-għadd 
ta’ titjiriet lejn il-Balkani tal-Punent.
Il-Frontex għenet ukoll lill-Istati Membri biex jirritornaw 3 
981 persuna lejn 83 destinazzjoni b’titjiriet skedati. 
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F’Jannar, il-Frontex bdiet tappoġġa lill-pajjiżi 
tal-UE f’qasam kompletament ġdid – ritorni 
volontarji. B’dawn it-tipi ta’ ritorni, in-nies 
li jkunu rċevew ordni biex jitilqu minn pajjiż 
jagħmlu dan min jeddhom.

Il-Frontex tista’ tappoġġa lill-awtoritajiet 
nazzjonali billi tipprovdi appoġġ tekniku 

għar-ritorni volontarji kemm b’titjiriet skedati 
kif ukoll b’titjiriet charter, inkluż il-kiri ta’ inġenji 
tal-ajru. Fl-aħħar tas-sena, dan it-tip ta’ ritorn 
diġà kien ifisser li kważi persuna minn kull ħamsa 
rritornat bl-appoġġ tal-Frontex, u n-numru huwa 
mistenni li jkompli jikber. Il-Frontex dalwaqt se 
tibda toffri assistenza ta’ integrazzjoni mill-ġdid 
lil persuni li jirritornaw f’pajjiżhom.

Ritorni 
volontarji:
qasam ġdid 
għall-Frontex
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27 ta’ Mejju
#Frontex appoġġat lill-awtoritajiet Ċiprijotti fir-ritorn 
ta’ 107 ċittadin Ġeorġjan minn Larnaka għal Tbilisi. 
Iċ-ċittadini Ġeorġjani il-bieraħ setgħu jirritornaw 
b’mod sikur lejn pajjiżhom. Dan kien l-akbar ritorn 
volontarju kkoordinat mill-Frontex s’issa.

Diġitalizzazjoni tal-proċess ta’ ritorn

Il-Frontex kompliet l-isforzi tagħha lejn id-diġitalizzazzjoni 
tal-proċess ta’ ritorn. Fl-2020, l-Aġenzija ppreżentat 
verżjoni aġġornata tas-sistema ta’ ġestjoni tal-każijiet ta’ 
ritorn tagħha u diversi Stati Membri diġà talbu appoġġ biex 
jallinjaw is-sistemi nazzjonali tagħhom tal-IT mal-mudell.  
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Fl-2020, il-Frontex mhux biss uriet reżiljenza, 
iżda wkoll flessibbiltà: fl-attivitajiet operazzjonali 
tagħna, fl-appoġġ għar-ritorn, meta tħarrġu 
l-Korpi Permanenti tal-Gwardja Ewropea tal-
Fruntiera u tal-Kosta, u fl-appoġġ tal-ġlieda 
kontra l-kriminalità transfruntiera.

Il-Frontex malajr adattat għaċ-ċirkostanzi tal-
COVID-19 fuq il-post u fil-kwartieri ġenerali.

Iċ-Ċentru tas-Sitwazzjoni tal-Frontex ħejja rapport 
ta’ kuljum dwar il-COVID-19 b’aġġornamenti 

dwar l-aħħar miżuri fil-fruntieri tal-Ewropa u 
mappa kkwotata b’mod wiesa’ tar-restrizzjonijiet 
tal-COVID-19 imposti mill-Istati Membri. 
Ikkondividejniha mal-awtoritajiet nazzjonali 
tal-fruntieri fl-Ewropa kollha, il-Kummissjoni 
Ewropea u istituzzjonijiet Ewropej oħra.

Fuq talba tal-Kummissjoni Ewropea, l-Aġenzija 
ħarġet ukoll rapporti bi gwida operazzjonali għall-
Istati Membri dwar it-tneħħija ta’ restrizzjoni 
temporanja fuq vjaġġar mhux essenzjali lejn 
l-UE imposta minħabba l-COVID-19. 

Rispons 
koordinat 
għall-kriżi
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Ċellula tal-kriżijiet

Hekk kif il-COVID 19 sar kwistjoni globali, l-impatt tiegħu 
affettwa wkoll il-partijiet kollha tal-Aġenzija tagħna. B’numru 
daqshekk għoli ta’ persunal fil-kontinent kollu, biex tiġi żgurata 
l-kontinwità tan-negozji filwaqt li jiġu ggarantiti s-sikurezza u 
l-benesseri tal-persunal tagħna kien hemm bżonn miżuri speċjali.

Huwa għalhekk li ġiet stabbilita ċ-Ċellula tal-Kriżijiet tal-COVID. 
Ikkoordinata miċ-Ċentru tas-Sitwazzjoni tal-Frontex, din tiġbor 
rappreżentanti tal-unitajiet ewlenin kollha tal-Frontex biex ikun 
hemm koordinazzjoni orizzontali rapida ta’ kwistjonijiet relatati 
mal-coronavirus. Iċ-Ċellula tal-Kriżijiet ppermettitilna nidentifikaw 
mill-ewwel problemi relatati mal-COVID u nipproponu malajr lill-
maniġment ta’ Frontex soluzzjonijiet konkreti.

Iċ-Ċellula tal-Kriżijiet tindirizza varjetà ta’ kwistjonijiet li 
jaffettwaw il-persunal tal-Aġenzija: tissorvelja s-sitwazzjoni li 
qed tinbidel fl-Ewropa, timplimenta miżuri ta’ sikurezza fi ħdan 
il-bini tal-Frontex, tikseb u twassal tagħmir ta’ protezzjoni 
personali għall-uffiċjali skjerati fl-operazzjonijiet tagħna, 
tikkoopera mal-isptarijiet lokali, tistabbilixxi linja għall-għajnuna 
għall-persunal, tiġġestixxi t-telexogħol, tikkoordina x-xogħol 
bix-xift, u tissorvelja l-għeluq. 

16 ta’ Marzu
Mill-ewwel każ ta’ COVID-19 ġimgħa ilu, it-Tim ta’ 
Rispons Strateġiku tal-Frontex f’Każ ta’ Kriżi ħadem 
kuljum, u qed jissorvelja l-operazzjonijiet tal-Frontex 
fil-fruntieri esterni filwaqt li jieħu ħsieb il-persunal 
tiegħu, kemm fil-kwartieri ġenerali f’Varsavja kif ukoll 
fuq il-post. 
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L-innovazzjoni 
fil-kontroll fuq 
il-fruntiera

Insawru l-ġejjieni tal-ġestjoni 
integrata Ewropea tal-fruntieri

Fl-2020, il-Frontex żiedet l-involviment tagħha 
fis-sorveljanza ta’ proġetti taħt il-Programm 
Qafas tal-Orizzont għar-Riċerka u l-Innovazzjoni 
relatati mas-sigurtà tal-fruntieri.

L-aġenzija kkoordinat u mexxiet attivitajiet ta’ 
riċerka fil-qasam tal-innovazzjoni tas-sigurtà 
tal-fruntieri, filwaqt li għenet lill-Kummissjoni 
Ewropea fl-iżvilupp ta’ teknoloġija tal-ogħla 
livell li twieġeb għall-ħtiġijiet operazzjonali 
għal protezzjoni avvanzata tal-fruntieri tal-UE.

Kull sena, miljuni ta’ passiġġieri jaqsmu l-fruntieri 
esterni tal-UE. L-iżgurar tas-sikurezza u s-sigurtà 
tal-fruntieri esterni tal-UE filwaqt li tiġi ggarantita 
l-mobilità se tkun waħda mill-isfidi ewlenin 
għall-Istati Membri tal-UE fis-snin li ġejjin.

Il-Frontex appoġġat lill-Istati Membri fit-
tħejjijiet tagħhom għall-implimentazzjoni tas-
Sistema ta’ Dħul/Ħruġ tal-UE li se tirreġistra 
informazzjoni dwar id-dħul, il-ħruġ u r-rifjut 
ta’ dħul ta’ ċittadini mhux tal-UE li jaqsmu 
l-fruntieri esterni. L-Aġenzija għenet ukoll fl-
iżvilupp ta’ teknoloġiji innovattivi għall-kontroll 
fuq il-fruntiera. 
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16 ta’ Marzu
Qed inħejju ruħna għal ġejjieni tal-kontroll 
fuq il-fruntiera. L-UE qed timxi ’l quddiem bl-
implimentazzjoni ta’ diversi soluzzjonijiet ta’ 
"fruntieri intelliġenti", inkluża s-Sistema ta’ Dħul-
Ħruġ (EES). Dalwaqt se nkunu qegħdin nittestjaw 
soluzzjonijiet teknoloġiċi biex dan iseħħ.

Interfaċċi intuwittivi tal-utent u oġġetti 
li jintlibsu appoġġati minn Intelliġenza 
Artifiċjali, verifika teknoloġika 3D tal-wiċċ u 
iris għal esperjenza ta’ qsim tal-fruntieri "reali 
mobbli", identità diġitali bbażata fuq teknoloġija 
blockchain, tagħmir li jinżamm fl-idejn għal 
kxif tad-droga: dawn huma wħud mill-proġetti 
li l-Frontex għenet tiżviluppa fl-2020.
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Proġetti u 
avvenimenti 
ewlenin

Laqgħat reġjonali mal-kapijiet tal-
awtoritajiet tal-fruntieri u tal-
infurzar tal-liġi

F’Settembru, id-Direttur Eżekuttiv tal-Frontex 
organizza sensiela ta’ konferenzi reġjonali 
mal-kapijiet ta’ diversi awtoritajiet nazzjonali 
tal-infurzar tal-liġi involuti fl-aspetti kollha tal-
Ġestjoni Integrata Ewropea tal-Fruntieri (IBM). 
Il-laqgħat annwali, li saru online, jippermettu 
lill-Frontex u lill-Istati Membri tal-UE u lill-
Pajjiżi Assoċjati ma’ Schengen biex ikomplu 
djalogu operazzjonali kruċjali relatat mal-
protezzjoni tal-fruntieri tal-Ewropa u l-iżgurar 
tas-sigurtà taċ-ċittadini tagħha.

Jiem tal-Industrija 
tal-Frontex

F’Novembru, il-Frontex organizzat jiem virtwali 
tal-industrija biex turi u tiddiskuti l-aħħar 
teknoloġiji u prodotti fil-ġestjoni tal-fruntieri.

L-avveniment laqqa’ flimkien 177 parteċipant, 
inkluż mill-awtoritajiet tal-Istati Membri tal-UE, 
aġenziji Ewropej bħall-EMSA, eu-LISA, EMCDDA u 
oħrajn; rappreżentanti tal-Kummissjoni Ewropea, 
OLAF u l-Kunsill Ewropew; organizzazzjonijiet 
internazzjonali bħall-IOM, il-UNHCR u l-Frontex.

Il-Jiem tal-Industrija pprovdew informazzjoni 
intuwittiva siewja dwar l-aħħar żviluppi u xejriet 
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It-Tieni Konferenza Internazzjonali 
dwar il-Bijometrija għall-Fruntieri

F’Diċembru, esperti mill-awtoritajiet tal-
gwardja tal-fruntiera responsabbli mill-ġestjoni 
tal-fruntieri fl-UE u fid-dinja kollha, dawk li 
jfasslu l-politika u l-aġenziji tal-UE, kif ukoll 
rappreżentanti tar-riċerka u l-industrija ħadu 
sehem attiv fit-tieni edizzjoni tal-konferenza 
tal-Bijometrija għall-Fruntieri.

Din is-sena, il-konferenza ffukat fuq 
l-implimentazzjoni tas-Sistema ta’ Dħul/Ħruġ 
(EES) fil-fruntieri esterni tal-Unjoni Ewropea.

teknoloġiċi fil-qasam tal-ġestjoni tal-fruntieri, 
b’mod partikolari: il-bijometrija, l-analiżi tal-
big data, it-teknoloġiji tal-kontrolli fil-fruntieri 
u s-sorveljanza fil-fruntieri.   

L-ewwel Diskussjoni Teknika Ewro-
Għarbija madwar Mejda dwar il-
Ġestjoni u s-Sigurtà tal-Fruntieri

F’Diċembru, il-Frontex u s-Segretarjat Ġenerali tal-
Kunsill tal-Ministri tal-Intern Għarbi organizzaw 
l-ewwel Diskussjoni Teknika Ewro-Għarbija 
madwar Mejda dwar il-Ġestjoni u s-Sigurtà tal-
Fruntieri. L-avveniment laqqa’ flimkien 32 pajjiż, 
fosthom 18-il Stat tal-UE u 14-il Stat Għarbi, biex 
jitkellmu dwar il-bosta sfidi fil-fruntieri. 
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Inħarsu
’l quddiem

Is-sena 2021 se ġġib magħha ħafna bidliet u sfidi. 

Fis-sena li ġejja, jeħtieġ li nittrasformaw l-Aġenzija 
tagħna stess u l-mod kif taħdem. Jeħtiġilna 
nħejju ruħna biex niskjeraw mijiet ta’ gwardji tal-
fruntieri tal-Frontex f’diversi fruntieri Ewropej.

Dalwaqt se jkun hemm aktar nies ibbażati fuq 
il-post milli jaħdmu għall-Frontex fil-kwartieri 
ġenerali tagħna ta’ Varsavja.

Jeħtiġilna noħolqu uffiċċji reġjonali li jindirizzaw 
l-iskjerament tal-gwardji tal-fruntieri tal-
Frontex fl-Istati Membri u nħejju strutturi fi 
ħdan l-Aġenzija biex jiġġestixxu għadd daqshekk 
kbir ta’ uffiċjali – biex jorganizzaw l-iskjerament, 
it-taħriġ u l-aspetti l-oħra kollha ta’ xogħolhom. 

Fil-bidu tas-sena d-dieħla, għall-ewwel 
darba fl-istorja, se naraw uffiċjali bl-uniformi 
blu tal-Frontex fil-fruntieri esterni, li ma 
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jirrappreżentawx lill-awtoritajiet nazzjonali 
tagħhom, iżda l-Ewropa kollha. 

Iżda dan huwa biss aspett wieħed ta’ dak li 
għandna quddiemna. 

Is-sena d-dieħla, il-Frontex se tibda tħejji 
t-triq għall-introduzzjoni tal-ETIAS għall-2022 
– is-Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni u ta’ 
Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar.

Il-Frontex se tmexxi l-unità ċentrali tal-ETIAS. 
Is-sistema l-ġdida se ssaħħaħ is-sigurtà taż-Żona 
Schengen billi twettaq skrinjar bikri ta’ persuni 
li jistgħu jivvjaġġaw lejn l-UE mingħajr viża.

Il-Frontex se jkollha rwol kruċjali fl-ETIAS 
billi tgħin tivverifika l-applikazzjonijiet ta’ 
awtorizzazzjoni għall-ivvjaġġar, 24  siegħa 
kuljum, sebat ijiem fil-ġimgħa. Din se tiżgura 
wkoll li s-sistema tidentifika theddidiet 
potenzjali għas-sikurezza tal-Ewropej kollha.
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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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