
NA KRATKO



https://www.youtube.com/watch?v=ju0rI-yevP4
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Leto 2020 je bilo za svet, z njim pa 
tudi za Evropo in Evropsko agencijo 
za mejno in obalno stražo (Frontex), 
leto, kakršnega še ni bilo.

Kljub svetovni pandemiji se naše delo na podro-
čju varovanja evropskega območja svobode, var-
nosti in pravice, ni ustavilo. Ravno nasprotno: v 
tem težavnem obdobju smo raziskali nove na-
čine podpore našim partnerjem.

V letu 2020 se agencija Frontex ni le izkazala kot 
vzdržljiva, ampak tudi kot prožna organizacija – 
tako pri svojih operativnih dejavnostih, podpori 
pri vračanju, usposabljanju stalne enote evrop-
ske mejne in obalne straže kot pri podpori boju 
proti čezmejnemu kriminalu.

Z zagotavljanjem ključnih prispevkov pri 
kriznem upravljanju v EU je dokazala, da je za-
nesljiva partnerica nacionalnim in evropskim 
organom.

Agencija se še naprej hitro širi. Leta 2020 je šte-
vilo uslužbencev v agenciji, vključno z novinci 
stalne enote, preseglo 1 000.

Stalna enota pomeni prelomnico za agencijo 
Frontex ter za celotno evropsko mejno in obalno 
stražo. Izjemno koristna je pri spremljanju pra-
vilnega delovanja zunanjih meja, naši agenciji 
pa bo nudila več prožnosti pri tem, kako in kam 
bomo razporejali svoje uradnike.

Z novo enoto se bo obseg našega delovanja pri 
upravljanju migracij, kazenskem pregonu in ob-
segu delovanja obalne straže razširil. Agencija 
ne bo zgolj podobna gasilski brigadi, ki z utripa-
jočimi lučmi prihiti na mejo v nujnih primerih. 

Omogočeno bo boljše poročanje o naših opera-
tivnih dejavnostih. S stalno enoto se bo agencija 
Frontex lahko še naprej spreminjala iz agencije 
EU v operativnega akterja in partnerja na podro-
čju kazenskega pregona.  V bližnji prihodnosti 
bo na terenu delovalo več njenih uslužbencev 
kot na njenem sedežu v Varšavi.

Med pandemijo covida-19 se je izkazalo, da je pri 
varovanju schengenskega območja brez meja pred 
grožnjami javnemu zdravju, zlasti pred tistimi, 
povezanimi s pandemijami, ključen nadzor nad 
mejami. Podobno bo pri ocenjevanju, ali lahko 
ljudje, ki potujejo v EU, predstavljajo visoko epi-
demiološko tveganje, v pomoč Evropski sistem za 
potovalne informacije in odobritve (ETIAS), pri ka-
terem bo imela agencija Frontex osrednjo vlogo.

Pri naših operativnih dejavnostih bomo pri na-
potitvah stalne enote in podpori državam člani-
cam še naprej upoštevali epidemiološke razmere 
zaradi covida-19. Seveda bomo še naprej nenehno 
v stiku z ustreznimi agencijami EU in službami 
Komisije, ki delujejo na področju zdravstvenih 
in higienskih zadev.

Hkrati v sodelovanju z začasnim uradnikom za 
temeljne pravice, upravnim odborom, posveto-
valnim forumom, Agencijo za temeljne pravice 
in Evropsko komisijo krepimo tudi okvir temelj-
nih pravic agencije. Pri vsem, kar počnemo, smo 
zavezani doseganju najvišjih standardov, spošto-
vanje temeljnih pravic pa je bistveni del učin-
kovitega upravljanja meja.

Fabrice Leggeri 
Izvršni direktor
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Vrhunci  
leta

JAN

Agencija Frontex je prejela 
več kot 7 000 prijav za 
nove uradnike evropske 
mejne straže. 

FEB

Agencijo Frontex sta 
obiskala podpredsednik 
Evropske komisije Schinas 
in komisar Johansson.

MAJ

Agencija Frontex je izbrala 
prvo skupino bodočih 
članov stalne enote. 

JUN

Agencija Frontex in 
Agencija EU za temeljne 
pravice (FRA) sta dosegli 
soglasje o vzpostavitvi 
funkcije opazovalca 
temeljnih pravic.

MAR

Agencija Frontex je na 
grških zunanjih mejah 
začela postopek hitrega 
posredovanja.

APR

Države članice so še 
naprej podpirale operacije 
agencije Frontex v Grčiji.
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NOV

Agencija Frontex je 
sovodila operacijo za boj 
proti trgovini z otroki. 

AVG

Enota agencije Frontex 
za delo s službenimi 
psi je Španiji pomagala 
ustaviti pretok 4,6 tone 
prepovedanih drog v 
vrednosti 26 milijonov EUR.

SEP

Agencija Frontex je začela 
izvajati drugo operacijo v 
Črni gori.

DEC

Na vzhodnih mejah EU 
je bilo zaseženih več 
milijonov cigaret. 

JUL

Agencija Frontex je začela 
izvajati drugo operacijo 
znotraj EU.

OKT

Agencija Frontex je 
pomagala pri prvi skupni 
prostovoljni vrnitvi s 
čarterskim letom.
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Leto v 
številkah

742
ODKRITIH TIHOTAPCEV 
LJUDI

453
ODKRITIH TIHOTAPCEV 
PREPOVEDANIH DROG

13 170
LJUDI REŠENIH S POMOČJO AGENCIJE FRONTEX

3 885
ODKRITIH L AŽNIH DOKUMENTOV
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1 030
VEČNAMENSKIH LETOV ZA NADZOR IZ ZRAKA 

1 000
146
ZASEŽENIH 
KOSOV OROŽJA

147
TON ODKRITIH 
PREPOVEDANIH DROG 

URADNIKOV AGENCIJE FRONTEX VSAK MESEC 
NA MEJAH EU

420
USPOSOBLJENIH URADNIKOV STALNE ENOTE
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Vzpostavljanje 
prve 
uniformirane 
službe EU
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Agencija Frontex je vzpostavila prvo evropsko uniformirano 
službo: stalno enoto evropske mejne in obalne straže. Ta 
enota je izjemno koristna pri delovanju zunanjih meja na 
način, ki krepi prosto gibanje več sto milijonov Evropejcev, 
tujih državljanov in obiskovalcev znotraj območja svobode, 
varnosti in pravice.

Vzpostavljanje 
prve 
uniformirane 
službe EU

S stalno enoto je agencija Frontex prožnejša pri 
tem, kako in kam lahko razporeja svoje uradnike. 
Omogoča širši obseg delovanja pri upravljanju 
migracij in vrnitvah ter varnosti in kazenskem 
pregonu, vključno s kazenskim pregonom na 
morju.

Stalno enoto sestavljajo tri kategorije uradnikov. 
V prvi kategoriji so uradniki, ki jih neposredno 
zaposluje agencija Frontex in ne posamezne 

države članice. V drugi so združeni nacionalni 
uradniki, ki so dodeljeni agenciji Frontex za naj-
manj dve leti, v tretjo pa so vključeni nacionalni 
uradniki, ki so napoteni na operacije v agenciji 
za krajša obdobja, običajno za nekaj mesecev.

Agencija z novoustanovljeno stalno enoto de-
luje tam, kjer evropske države potrebujejo pod-
poro, ter si skupaj z njimi prizadeva za varnejšo 
in bolj zaščiteno Evropo.



MEJNE  
KONTROLE

VAROVANJE MEJE

NALOGE OBALNE 
STRAŽE, KI 
VKLJUČUJEJO ISKANJE 
IN REŠEVANJE

VRAČANJE

BOJ PROTI 
ČEZMEJNEMU 
KRIMINALU

ZBIRANJE IN 
IZMENJAVA 
INFORMACIJ
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Prožna 
podpora

Mejni policisti, ki jih neposredno zaposluje agen-
cija Frontex, nosijo edinstveno evropsko uni-
formo, ki predstavlja celotno Evropsko unijo. 
Izvajajo lahko različne naloge, kot so preverjanje 
identitete in državljanstva osebe, dovoljevanje 
ali zavračanje vstopa v EU in patruljiranje med 
mejnimi prehodi. Sodelujejo tudi pri operacijah 

vračanja. S pošiljanjem uradnikov in opreme, 
npr. letal in plovil, na območja, na katerih jih 
nacionalni organi najbolj potrebujejo, zagota-
vljamo prožno operativno podporo, uradniki 
evropske stalne enote pa imajo pri tem postopku 
ključno vlogo. Hitro so lahko napoteni na zu-
nanje meje EU in na območja zunaj teh meja.
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Agencija Frontex je oktobra 2019 začela prvi del zaposlit-
venega postopka prvih kandidatov za stalno enoto, za ka-
tero je za 700 mest prejela 7 500 prijav iz vse Evrope. Izbrani 
kandidati so se večino leta 2020 usposabljali za napotitev na 
evropske meje. Ta prvi letnik mejnih policistov tvori temelj 
nove enote, namenjene trajni podpori nacionalnim organom, 
ki se soočajo z izzivi na svojih nacionalnih mejah. Člani enote 
bodo morda delali celo zunaj Evropske unije v državah, ki so 
z EU podpisale sporazume o statusu. Zdaj so prvi kandidati 
pripravljeni, da oblečejo modre Frontexove uniforme in da jih 
v začetku leta 2021 napotijo na zunanje meje.

11

5. november
Končno se bomo skupaj usposabljali! Prvi pripadniki 
evropske mejne in obalne straže zdaj odhajajo na dve 
lokaciji na Poljskem, kjer bodo začeli usposabljanje 
v živo. Zaradi omejitev, povezanih s pandemijo 
bolezni #covid-19, se jih je moralo do zdaj vseh 260 
usposabljati prek spleta. Zdaj bodo v praksi preizkusili 
vse, kar so se naučili prek spleta. Kljub vsem izzivom so 
na dobri poti, da letos zaključijo usposabljanje, s čimer 
bodo pripravljeni za napotitev, ki se bo začela januarja.
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Spoznajte 
novince 
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Spoznajte Jeleno iz Hrvaške  , eno od prvih 
pripadnikov stalne enote agencije #Frontex, ki je prva 
evropska uniformirana služba. Agencijo Frontex vidim 
kot priložnost za to, da svoji skupnosti služim na višji 
ravni. Ko varujem meje EU, varujem tudi svojo državo. 
#MigracijeEU #StalnaEnota

https://www.youtube.com/watch?v=UYMT_F1jO74
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Spoznajte Nicolaeja, novinca #stalne enote agencije 
Frontex iz Romunije  : Rad imam izzive in delo 
za agencijo #Frontex, ki se ukvarja z bojem proti 
čezmejnemu kriminalu, bo eden od njih. Imam 
bogate izkušnje s kazenskim pregonom in upam, da 
jih bom lahko razširil na področja, kot je ponarejanje 
dokumentov. #MigracijeEU

Spoznajte Diega, novinca #stalne enote agencije 
Frontex iz Italije  : Pridružil sem se, ker se želim 
boriti proti organiziranemu kriminalu, ki ne pozna 
meja. #MigracijeEU

Spoznajte Raquel, novinko #stalne enote agencije 
#Frontex iz Portugalske  : Na razpis agencije #Fron-
tex sem se prijavila, ker sem želela delati zunaj meja 
svoje države. Učenje o tem, kako odkriti ponarejene ali 
lažne dokumente, je bilo zame nekaj povsem novega. 
Najtežje pri tem pa je, da sem daleč od svojih otrok.
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Operativna  
podpora  
med 
pandemijo  
covida-19
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Na  
mejah

Čeprav je pandemija covida-19 v letu 2020 vpli-
vala na vse vidike naših življenj in dela institucij, 
je agencija Frontex državam članicam še nap-
rej nudila operativno podporo vzdolž zunanjih 
kopenskih in morskih meja EU. 

Vsak mesec je več kot 1 000 uradnikov agen-
cije delovalo v Grčiji, Italiji, Španiji (vključno s 
Kanarskimi otoki), na Cipru in Balkanu, kjer so 
pomagali Evropski uniji pri obvladovanju izzi-
vov na njenih zunanjih mejah.

Zaradi pandemije smo se vsi znašli pred preiz-
kušnjo, agencija Frontex pa se je pri spopadanju s 
temi novimi težavami izkazala za odporno. Hitro 
smo uvedli najrazličnejše zaščitne ukrepe, ki so 
jih priporočili nacionalni zdravstveni organi. 

Kot takojšen odziv na krizo je agencija aprila 
pridobila dve toni zaščitne opreme (vključno 
s 30 000 obraznimi maskami) in vzpostavila 

strateško rezervo 250 000 mask za primer ne-
nadnega pomanjkanja osebne varovalne opreme.

Agencija Frontex je v Solunu vzpostavila lo-
gistični center, ki se uporablja kot glavno di-
stribucijsko središče pri vseh dobavah za naše 
operativne dejavnosti na tem pomembnem 
območju.

Septembra je skupaj z 48 agencijami in insti-
tucijami EU objavila medinstitucionalni javni 
razpis za dobavo osebne varovalne opreme in hi-
gienskih izdelkov za varnost vseh njenih urad-
nikov na terenu.

Ker so bili spomladi komercialni leti odpovedani, 
kopenske meje pa zaprte, je agencija Frontex 
svoje uradnike na operacije prevažala s čar-
terskimi letali, da so bili vsi uradniki prisotni na 
svojih mestih v okviru teh operacij in da je pre-
peljala nujno osebno varovalno opremo.

21. april
Do tega dne v mesecu aprilu so letala agencije 
#Frontex v Grčijo dostavila 1,8 tone sanitarne opreme, 
vključno z več kot 10 000 maskami, za uradnike, ki 
pomagajo pri delu na njenih mejah.
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ITALIJA
SKUPNA OPERACIJA 

THEMIS

ŠPANIJA
OPERACIJI INDALO IN 

MINERVA
BOLGARIJA

ZAHODNI BALKAN
ALBANIJA, ČRNA GORA

GRČIJA
SKUPNA OPERACIJA POSEIDON SEA
HITRO POSREDOVANJE NA MEJI NA 

OBMOČJU EVROS V GRČIJI

23. marec
Ostanite varni in #OstaniteDoma! Agencija #Frontex 
pri varovanju meja Evrope ne počiva – operacije 
se nadaljujejo. Naše meje varuje 1 000 uradnikov, 
ki državam članicam EU pomagajo pri operacijah v 
Grčiji, Bolgariji, Italiji in Španiji. 

PODROČJA KLJUČNIH OPERACIJ AGENCIJE FRONTEX
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Marca se je agencija Frontex dogovorila za zače-
tek hitrega posredovanja na meji v pomoč Grčiji 
pri obravnavanju velikega števila migrantov na 
njenih zunanjih morskih in kopenskih mejah. 

Na sestanku upravnega odbora agencije je Evrop-
ska komisija predlagala izjavo o solidarnosti z 
Grčijo, ki so jo podprle vse države članice, ome-
nila pa je tudi potrebo po hitrem posredovanju. 

Hitro 
posredovanje 
na meji v 
Grčiji
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21. maj
Agencija #Frontex se je strinjala s podaljšanjem 
obdobja za njena hitra posredovanja na meji 
v Grčiji do začetka julija. Z dodatnimi uradniki 
in opremo bomo še naprej pomagali Grčiji pri 
varovanju kopenskih in morskih meja Evrope. 
#EvropskaMejnaStraža

Pred vsako operativno dejavnostjo agencije Frontex 
se izvedeta skrbna analiza tveganja in ocena razmer. 
Leta 2020 je agencija Frontex pripravila analitična 
poročila o skoraj vseh odsekih meje in pojavu čezmejnega 
kriminala ter oblikovala scenarije o tem, kako bi 
pandemija covida-19 lahko vplivala na njeno delo. To je 
vključevalo poročila o analizi tveganja, ki so omogočila 
strateško predvidevanje prihodnjih groženj in izzivov pri 
upravljanju meja EU.

Za krepitev zmogljivosti držav članic EU za odzivanje na 
izzive na mejah je agencija Frontex leta 2020 pripravila 
29 ocen. Agencija je pri državah članicah preverila 
razpoložljivost tehnične opreme, sistemov, zmogljivosti, 
sredstev, infrastrukture in osebja, potrebnega za nadzor 
nad mejami, ter preučila razmere vzdolž določenih odsekov 
meje. Tako agencija Frontex prispeva k učinkoviti, visoki in 
enotni ravni nadzora nad zunanjimi mejami EU.



20 LETO 2020 NA KRATKO Operativna podpora med pandemijo covida-19

Večnamenska 
podpora 

Agencija Frontex stalno spremlja razmere na 
mejah Evrope in zunaj njih. Ker ima agencija 
Frontex pripravljen nabor storitev, vključno s 
spremljanjem razmer, pretakanjem videoposnet-
kov iz nadzornih zrakoplovov v realnem času in 
analizo tveganja, je njena podpora večnamenska. 

V letu 2020 so letala agencije Frontex letela na več 
kot 1 000 misijah, pri čemer so priskočila na pomoč 
Poljski pri uničenju mednarodne mreže tihotapcev 
tobaka, Cipru pri odkrivanju nezakonitega ribolova 
ter Italiji in Grčiji pri nadzoru nad mejami, iskanju 
in reševanju ter odkrivanju onesnaževanja morja.

Prisotni smo na zunanjih mejah EU, vključno 
s predmejnimi območji, kot je Sredozemlje, s 

čimer prispevamo k celoviti sliki stanja razmer, 
zaradi spremljanja v realnem času in možnosti 
hitrega odzivanja pa rešujemo tudi življenja. 
Leta 2020 so letala agencije Frontex letela nad 
osrednjim Sredozemskim morjem, Egejskim 
morjem, Črnim morjem, Jadranskim morjem 
in Baltskim morjem. Leteli smo tudi nad ko-
penskimi mejami na Poljskem, Slovaškem, Hr-
vaškem in Madžarskem.

Agencija je s strokovnjaki iz držav članic EU, 
tretjih držav, kot sta Albanija in Črna gora, ter 
agencij  EU, ki delujejo na sedežu agencije v  
Varšavi, postala ključni akter pri usklajeva-
nju operativnih dejavnosti na zunanjih me-
jah Evrope.

https://www.youtube.com/watch?v=Lyv220_61Eg
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5. november
Oglejte si, kako letalo agencije #Frontex podpira 
poljsko mejno stražo @Straz_Granicznapri uničenju 
mednarodne mreže tihotapcev tobaka. Poljske oblasti 
so aretirale pet domnevnih tihotapcev in zasegle 
nezakonite cigarete v vrednosti 1,2 milijona EUR.

28. september
Letalo agencije #Frontex, ki je v okviru operacije 
Themis patruljiralo ob Lampedusi, je v italijanskih 
vodah opazilo sumljivo tunizijsko ribiško ladjo. Obvestili 
smo obalno stražo @GuardiaCostiera, ta pa je s 
patruljnim čolnom agencije #Frontex prestregla ribiško 
ladjo, ki je imela v morju še vedno mreže za nezakoniti 
ribolov. V okviru skupnega dela kot obalna straža EU 
vse informacije o nezakonitem ribolovu pošljemo 
Evropski agenciji za nadzor ribištva. #ObalnaStražaEU

Večnamenska podpora agencije Frontex iz zraka v letu 2020 

KAZENSKI PREGON
NADZOR NAD 

RIBIŠTVOM 

ISKANJE IN 
REŠEVANJE 

VARSTVO OKOLJA

PODPORA  
IZ ZRAKA
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Boj proti 
čezmejnemu 
kriminalu
Naša prednostna naloga je varovanje zunanjih 
meja Evrope. Uradniki agencije Frontex vzdolž 
meja pomagajo nacionalnim organom v boju 
proti kriminalu. Izzivi, s katerimi se države čla-
nice srečujejo na svojih mejah, so tihotaplje-
nje prepovedanih drog, orožja in ukradenih 
avtomobilov ter trgovina z ljudmi in tiho-
tapljenje ljudi. Frontexovi uradniki so uspo-
sobljeni za odkrivanje kriminala, kot pomoč 
nacionalnim organom v boju proti kriminalu 
in za deljenje njihovega strokovnega znanja  
pa so poslani na različna mesta vzdolž  
meja EU. 

Leta 2020 je agencija Frontex usklajevala dva 
dneva skupnega ukrepanja in sovodila tri po-
dobne dneve – gre za mednarodne operacije, ki 
združujejo nacionalne organe za kazenski pre-
gon, mednarodne organizacije in agencije EU, 
vključno z Europolom in Eurojustom, pri obrav-
navi resnega in organiziranega kriminala. Te 
operacije so se usklajevale v okviru Evropske 
večdisciplinarne platforme proti grožnjam kri-
minala (EMPACT).

Uradniki za odkrivanje čezmejnega kriminala

Evropa potrebuje strokovnjake, ki bodo sposobni odkrivati 
različne vrste kriminala. Zato je agencija Frontex v začetku 
marca organizirala tečaj za uradnike iz osmih držav EU, na-
menjen temu, da postanejo strokovnjaki za odkrivanje čez-
mejnega kriminala. Tečaj usposabljanja v Estoniji je zajemal 
kriminal na kopenskih in morskih mejah ter v pristaniščih. 
Udeleženci so pridobivali znanja in spretnosti za odkriva-
nje in preprečevanje čezmejnega kriminala, vključno s po-
narejanjem dokumentov, trgovino z ljudmi in terorizmom. 
Uradniki so zdaj napoteni na operacije agencije Frontex, 
vključno z dnevi skupnega ukrepanja.
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REZULTAT DNEVOV SKUPNEGA UKREPANJA V LETU 2020*

384
UKRADENIH 
AVTOMOBILOV

1 819 
KG PREPOVEDANIH 
DROG

419
TRGOVCEV  
Z OTROKI

74
TIHOTAPCEV  
L JUDI

423 
L AŽNIH 
DOKUMENTOV 

249 
MOREBITNIH ŽRTEV 
TRGOVINE Z OTROKI

51
KOSOV OROŽJA

38
MILI JONOV CIGARET

* Agencija Frontex je vodila dneve skupnega ukrepanja Danube 5, Mobile 3 in Arktos 2 ter sovodila dan skupnega ukrepanja South Eastern 

Europe in dan ukrepanja EMPACT na področju trgovine z otroki.
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Zgodbe 
o uspehu

27. oktober
V mednarodni operaciji, ki jo je vodila agencija 
#Frontex, so organi zasegli 350 ukradenih avtomobilov 
in 1 000 ukradenih avtomobilskih delov. Operacijo je 
sovodil @Europol, skupaj s stotinami mejnih policistov 
in policijskih uradnikov iz 22 držav pa jo je podpiral 
tudi njegov sedež, @INTERPOL_HQ. #MigracijeEU 
#StalnaEnota
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30. september
Pri hitrem mednarodnem ukrepanju proti 
kriminalu v jugovzhodni Evropi smo združili moči 
s 34 državami, agencijami EU in mednarodnimi 
organizacijami. Rezultati? 166 aretacij, zaseženih 
51 kosov orožja in 47 kg prepovednih drog. 
#EMPACT #SkupajSmoMočnejši Več informacij 
bit.ly/e0n8WFQ

https://www.youtube.com/watch?v=0Y0EmHrU6BQ
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Dogajanje zunaj Evropske unije pogosto 
neposredno vpliva na našo varnost in zaš-
čito. Zato agencija Frontex z operativnimi 
dejavnostmi, usposabljanjem, vrnitvami in 
vzpostavljeno mrežo uradnikov za zvezo še 
naprej širi svoje čezmejno sodelovanje z dr-
žavami zunaj EU. 

S širšo mrežo uradnikov agencije Frontex za 
zvezo in večjim številom dejavnosti za krepitev 
zmogljivosti se v državah v evropski soseščini in 
zunaj nje še naprej krepi zaupanje. Januarja 2020 
je agencija Frontex v Dakar v Senegalu napotila 
svojega uradnika za zvezo, ki je četrti uradnik 
za zvezo zunaj Evropske unije. 

Po prvi operaciji agencije zunaj EU, ki je pote-
kala leta 2019 v Albaniji, je agencija Frontex le-
tos začela izvajati dve operaciji v Črni gori – eno 
na njenih kopenskih mejah, drugo pa na morju. 

Boj proti čezmejnemu  
kriminalu v Albaniji

Zaradi informacij, ki so jih predložili uradniki agen-
cije Frontex, napoteni v Albanijo, so lokalni organi 
lahko izvedli policijsko operacijo, ki je privedla do 
aretacije 15 tihotapcev ljudi in zasega 50 avtomo-
bilov v osmih uspešnih policijskih akcijah v tem 
letu. Pri številnih od teh akcij so bili domnevni sto-
rilci kaznivih dejanj zaloteni pri dejanjih.

Zunaj  
EU
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Agencija Frontex zunaj EU v letu 2020

URADNIKI AGENCIJE FRONTEX ZA 
ZVEZE V TRETJIH DRŽAVAH

SENEGAL
(DAKAR)

Zahodni Balkan
(Beograd, Tirana)

TURČIJA
(ANKARA)

NIGER  
(NIAMEY)

Zdravje na mejah  

S pandemijo covida-19 je postalo jasno, da ima agencija Frontex 
pomembno vlogo pri varovanju zdravja in varnosti na mejah. 
Agencija Frontex je v okviru odziva na pandemijo covida-19 
okrepila svoje partnerstvo z organi za javno zdravje, sanitar-
nimi in carinskimi organi ter organi kazenskega pregona. Sku-
paj zagotavljamo tudi podporo organom neevropskih držav. 
Agencija Frontex je tematiko varnosti in zdravja na me-
jah dodala tudi svojemu projektu EU4BorderSecurity, ki ga 
podpira Generalni direktorat za sosedstvo in širitvena po-
gajanja ter katerega cilj je spodbuditi skupna prizadevanja 
držav EU ter levantskih in severnoafriških držav na različnih 
področjih upravljanja meja in varnosti. 
Decembra je agencija Frontex skupaj z Mednarodno or-
ganizacijo za migracije organizirala tudi spletni seminar za 
preučitev tematike upravljanja zdravja, meja in mobilnosti.
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Agencija Frontex in Mednarodna organizacija za 
migracije sta se združili, da bi podprli boj proti 
trgovini z otroki in tihotapljenju otrok v EU, na 
Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki. V prvem 
sklopu skupnih dejavnosti je agencija zdru-
žila strokovnjake za zaščito in kazenski pregon 
ter oblikovalce politik, da bi predstavili orodja  
za boj proti trgovini z otroki in tihotapljenju 
otrok.

Ena od njih je usposabljanje mejnih policistov, 
ki so mnogokrat prvi in pogosto zadnji usluž-
benci organov kazenskega pregona, ki lahko 

Boj proti 
trgovini  
z otroki

identificirajo žrtve tega gnusnega kriminala. 
Agencija Frontex je v sodelovanju s specializira-
nimi agencijami ZN in nevladnimi organizaci-
jami že leta dejavna na tem področju, pri čemer 
pripravlja priročnike za mejne policiste, ki vse-
bujejo napotke za odkrivanje potencialnih žrtev 
in napotitev na pomoč. 

Ob tej priložnosti smo izdali tudi arabsko raz-
ličico Frontexovega priročnika o operaciji VEGA: Otroci 
na letališčih, ki mejnim policistom in delavcem 
na letališčih nudi smernice pri pomoči ranlji-
vim otrokom.
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Učinkovito 
vračanje

Ko so bili v Evropi na začetku leta 2020 zaradi 
izbruha covida-19 ustavljeni leti in je bilo pre-
hajanje meja močno oteženo, je bila agencija 
Frontex prisiljena hitro prilagoditi svoje ope-
racije vračanja novi resničnosti. 

Da bi ublažili učinke pandemije na delo orga-
nov po vsej Evropi, povezano z vračanjem, smo 
to izvedli tako, da smo razširili svojo podporo 
državam članicam pri vračanju. 

Agencija je začela financirati teste na covid-19 
za sodelujoče pri operacijah vračanja, olajšala 

državam članicam preklic ali ponovno rezer-
vacijo povratnih letov in začela podpirati pro-
stovoljne vrnitve.

Poleg tega je še naprej pomagala nacionalnim 
organom pri identifikaciji povratnikov, vključno 
s sistemi za videokonference, podprla pa je tudi 
delo devetih evropskih uradnikov za zvezo pri 
vračanju v tretje države.

Zaradi teh prizadevanj so države članice s pod-
poro agencije vrnile več kot 12 000 državljanov 
tretjih držav, kar je samo 24 % manj kot leta 2019.
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Vračanje  
s čarterskimi leti

67 %
Vračanje  

z rednimi leti

33 %

Operacije vračanja v letu 2020

Leta 2020 je agencija usklajevala 232 operacij vračanja s 
čarterskimi leti na 28 destinacij, pri čemer se je povečalo 
število letov na Zahodni Balkan.
Agencija Frontex je poleg tega pomagala državam člani-
cam vrniti 3 981 ljudi na 83 destinacij z rednimi leti. 
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Januarja je agencija Frontex začela podpirati 
države EU na popolnoma novem področju – pri 
prostovoljnih vrnitvah. Pri teh vrstah vrnitev 
ljudje, ki prejmejo odredbo, da morajo zapustiti 
državo, to storijo prostovoljno.

Agencija Frontex lahko podpre nacionalne or-
gane, tako da pri prostovoljnih vrnitvah zagotovi 

tehnično podporo na rednih in čarterskih letih, 
vključno z zakupom zrakoplova. Ob koncu leta 
so tovrstne vrnitve že zajemale skoraj enega 
od petih ljudi, ki so se vrnili s pomočjo agen-
cije Frontex, in pričakovati je, da bo njihov ob-
seg še naraščal. Agencija Frontex bo ljudem, ki 
so se vrnili v svoje matične države, kmalu za-
čela nuditi pomoč pri ponovnem vključevanju.

Prostovoljna 
vrnitev:
novo področje 
za agencijo 
Frontex
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27. maj

Agencija #Frontex je podprla ciprske organe pri vrnitvi 
107 gruzijskih državljanov iz Larnake v Tbilisi. Gruzijski 
državljani so se lahko včeraj varno vrnili v svojo matično 
državo. Šlo je za doslej najobsežnejšo prostovoljno 
vrnitev, ki jo je usklajevala agencija Frontex.

Digitalizacija procesa vračanja

Agencija Frontex si je še naprej prizadevala za digitaliza-
cijo procesa vračanja. Leta 2020 je agencija predstavila po-
sodobljeno različico svojega sistema za vodenje primerov 
vračanja, več držav članic pa je že zaprosilo za podporo pri 
usklajevanju njihovih nacionalnih informacijskih sistemov s 
tem modelom.  



34 LETO 2020 NA KRATKO Operativna podpora med pandemijo covida-19

V letu 2020 se agencija Frontex ni le izkazala kot 
vzdržljiva, ampak tudi kot prožna organizacija – 
tako pri svojih operativnih dejavnostih, podpori 
pri vračanju, usposabljanju stalne enote evrop-
ske mejne in obalne straže kot pri podpiranju 
boja proti čezmejnemu kriminalu.

Agencija Frontex se je na terenu in na svojem 
sedežu hitro odzvala za okoliščine, povezane s 
pandemijo covida-19.

Situacijski center agencije Frontex je vsak 
dan pripravil poročilo, povezano s pandemijo 

covida-19, v katerega je vključil posodobljene 
informacije o najnovejših ukrepih in pogosto  
omenjani zemljevid omejitev zaradi covida-19, 
ki so jih uvedle države članice. Delili smo ga z 
nacionalnimi mejnimi organi po vsej Evropi,  
Evropsko komisijo in drugimi evropskimi 
institucijami.

Na zahtevo Evropske komisije je agencija izdala 
tudi poročila z operativnimi smernicami za države 
članice glede odprave začasne omejitve nenujnih 
potovanj v EU, ki je bila sprejeta zaradi covida-19. 

Usklajeno 
odzivanje  
na krizo
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Krizna celica

Ker je covid-19 postal svetovna težava, je vplival tudi na vse 
dele naše agencije. Pri tako velikem številu uslužbencev, ki 
je razporejeno po vsej Evropi, je bilo treba za zagotavljanje 
neprekinjenega poslovanja ter hkrati varnosti in dobrobiti 
našega osebja uvesti posebne ukrepe.

Zato je bila vzpostavljena krizna celica za covid-19. Usklajuje jo 
situacijski center agencije Frontex, v njej pa so zbrani predstav-
niki vseh glavnih Frontexovih enot, da je mogoče na horizon-
talni ravni hitro usklajevati zadeve, povezane s koronavirusom. 
S krizno celico smo lahko takoj odkrili težave, povezane s covi-
dom, in vodstvu Frontexa hitro predlagali konkretne rešitve.

Krizna celica obravnava vrsto zadev, ki vplivajo na ose-
bje agencije: spremljanje spreminjajočih se razmer v Evropi, 
uvedbo varnostnih ukrepov v Frontexovih prostorih, prido-
bivanje in pošiljanje osebne varovalne opreme za uradnike, 
napotene na naše operacije, stike z lokalnimi bolnišnicami, 
vzpostavitev telefonske linije za pomoč uslužbencem, or-
ganizacija dela na daljavo, usklajevanje dela v izmenah in 
spremljanje zapiranj. 

16. marec
Od prvega primera bolezni covid-19 pred enim 
tednom je strateška skupina za odzivanje na krizne 
razmere agencije Frontex dejavna vsak dan; na 
sedežu v Varšavi in na terenu je spremlja Frontexove 
operacije na zunanjih mejah in hkrati skrbi za 
njegovo osebje. 
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Uvajanje 
inovacij pri 
nadzoru 
meja

Oblikovanje prihodnosti evropskega 
integriranega upravljanja meja

Leta 2020 je agencija Frontex okrepila svoje sode-
lovanje pri nadzoru nad projekti okvirnega pro-
grama za raziskave in inovacije „Obzorje 2020“, 
povezanimi z varnostjo meja.

Agencija je usklajevala in usmerjala razisko-
valne dejavnosti na področju inovacij pri varnosti 
meja, pri čemer je Evropski komisiji pomagala 
pri razvoju najsodobnejše tehnologije, ki je od-
ziv na operativne potrebe pri naprednem varo-
vanju meja EU.

Vsako leto zunanje meje EU prečka več milijo-
nov potnikov. Zagotavljanje varnosti in zaščite 
zunanjih meja EU ob hkratnem zagotavljanju 
mobilnosti bo v prihodnjih letih eden glavnih 
izzivov držav članic.

Agencija Frontex je podprla države članice pri 
njihovih pripravah na uvedbo evropskega sis-
tema vstopa/izstopa (Entry/Exit System, EES), 
v katerem se bodo evidentirale informacije ob 
vstopu in izstopu ter zavrnitvi vstopa državlja-
nom tretjih držav, ki prečkajo zunanje meje. 
Agencija je pomagala tudi pri razvoju inovativ-
nih tehnologij za nadzor meja. 
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16. marec
Pripravljamo se na prihodnost nadzora nad 
mejami. EU nadaljuje izvajanje različnih 
rešitev za „pametne meje“, vključno s 
sistemom vstopa/izstopa, se EU. Da bodo 
tehnološke rešitve zaživele, jih bomo kmalu 
preizkusili.

Intuitivni uporabniški vmesniki in nosljive ele-
ktronske naprave, ki jih podpira umetna inteli-
genca, tehnologija za trirazsežno prepoznavanje 
obrazov in šarenice za „resnično mobilno“ iz-
kušnjo prečkanja meje, digitalna identiteta, ki 
temelji na tehnologiji bločnih verig, ročne na-
prave za odkrivanje prepovedanih drog: to so 
nekateri od projektov, ki jih je agencija Frontex 
pomagala razvijati v letu 2020.
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Glavni 
projekti in 
dogodki

Regionalni sestanki z vodji  
mejnih organov in  
organov kazenskega  
pregona

Septembra je izvršni direktor agencije Frontex 
organiziral vrsto regionalnih konferenc z vodji 
različnih nacionalnih organov kazenskega 
pregona, vključenih v vse vidike evropskega 
integriranega upravljanja meja. Na vsakoletnih 
sestankih, ki so v letu  2020 potekali prek 
spleta, so agencija Frontex, države članice EU 
in pridružene schengenske države lahko 
nadaljevale ključni operativni dialog, povezan 
z varovanjem meja Evrope in zagotavljanjem 
varnosti njenih državljanov.

Panožni dnevi agencije Frontex

Novembra je agencija Frontex organizirala vir-
tualne panožne dneve, da bi predstavila najno-
vejše tehnologije in proizvode za upravljanje 
meja ter razpravljala o njih.

Na dogodku se je zbralo 177 udeležencev, vključno 
s predstavniki organov držav članic EU, evropskih 
agencij, kot so Evropska agencija za pomorsko 
varnost (EMSA), Evropska agencija za operativno 
upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na 
področju svobode, varnosti in pravice (eu-LISA), 
Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti 
z drogami (EMCDDA) in druge, ter predstavniki 
Evropske komisije, Urada za boj proti goljufi-
jam (OLAF) in Evropskega sveta, mednarodnih 
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Druga mednarodna konferenca  
o biometriji na mejah

Decembra so strokovnjaki organov mejne straže, 
ki so odgovorni za upravljanje meja v EU in po 
svetu, oblikovalci politik in predstavniki agen-
cij EU ter predstavniki raziskovalne skupnosti 
in industrije dejavno sodelovali na drugi kon-
ferenci o biometriji za meje.

Letos se je konferenca osredotočala na uvaja-
nje sistema vstopa/izstopa na zunanjih mejah 
Evropske unije.

organizacij, kot sta Mednarodna organizacija za 
migracije (IOM) in Visoki komisariat Združenih 
narodov za begunce (UNHCR), ter agencije Frontex.

Panožni dnevi so zagotovili dragocen vpogled v 
najnovejši tehnološki razvoj in trende na podro-
čju upravljanja meja, zlasti biometrije, analize 
masovnih podatkov ter tehnologij za preverja-
nje na meji in nadzor nad mejami.   

Prva evropsko-arabska tehnična okrogla 
miza o upravljanju in varnosti meja

Decembra sta agencija Frontex in generalni 
sekretariat Sveta arabskih notranjih ministrov-
organizirala prvo evropsko-arabsko tehnično 
okroglo mizo o upravljanju in varnosti meja.  

Na dogodku so se zbrali predstavniki 32 držav, 
med njimi 18 držav članic EU in 14 arabskih držav, 
da bi razpravljali o glavnih izzivih na mejah. 
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Pogled
naprej

Leto 2021 bo prineslo veliko sprememb in izzivov. 

V naslednjem letu moramo preoblikovati našo 
agencijo in način njenega delovanja. Pripra-
viti se moramo na napotitev več sto mejnih 
policistov agencije Frontex na različne evrop-
ske meje.

Kmalu bo za agencijo Frontex več ljudi  
delovalo na terenu kot na našem sedežu v 
Varšavi.

Vzpostaviti moramo regionalne pisarne, ki bodo 
v državah članicah skrbele za napotitev mejnih 
policistov Frontexa in znotraj agencije priprav-
ljale strukture za upravljanje tako velikega šte-
vila uradnikov – organizirale njihovo napotitev, 
usposabljanje in vse druge vidike njihovega dela. 

V začetku prihodnjega leta bomo na zunanjih 
mejah prvič v zgodovini videli uradnike v modrih 
Frontexovih uniformah, ki ne bodo predstavljali 
svojih nacionalnih organov, ampak vso Evropo. 
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To pa je le eden od vidikov tega, kar nas čaka v 
prihodnosti. 

Naslednje leto bo agencija Frontex začela prip-
ravljati temelje za izvajanje sistema ETIAS – 
Evropskega sistema za potovalne informacije 
in odobritve – v letu 2022.

Osrednjo enoto sistema ETIAS bo vodila agen-
cija Frontex. Z novim sistemom se bo okrepila 

varnost schengenskega območja, saj bo omogo-
čal hitro pregledovanje ljudi, ki lahko potujejo 
v EU brez vizuma.

Agencija Frontex bo imela poglavitno vlogo v 
sistemu ETIAS, saj bo pomagala pri preverjanju 
vlog za odobritev potovanj, in sicer 24 ur na dan 
sedem dni v tednu. Poleg tega bo zagotovila, da 
bo sistem odkril morebitne grožnje za varnost 
vseh Evropejcev.
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