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Отговор на Европейската агенция за 

гранична и брегова охрана 

Нереализиран потенциал на подкрепата за връщане от Frontex 

101. Организацията на операциите по връщане с чартърни полети, които са 
отворени за участие за други държави членки (когато това е възможно съгласно 
приложимите двустранни споразумения/споразумения на ЕС с трети страни по 
местоназначение) се оказа добър инструмент за намаляване на риска от 
неизползвания капацитет на самолетите, при условие че по-големият брой от 
завръщащи се от различни държави членки увеличава вероятността за смяна в 
последния момент на пътниците, които вече не могат да заминат. 

Препоръка 4 – Съгласуване на подкрепата за връщане от Frontex и изпращането 
на експерти в горещите точки 

Frontex приема препоръката 

a) За да се увеличи допълнително информираността на държавите членки относно 
оперативната подкрепа, предлагана от Frontex, и да се използва по-добре 
допълването на финансирането и подкрепата, които са на разположение на 
държавите членки чрез Агенцията и ФУМИ, Агенцията определи и сподели с 
държавите членки и Европейската комисия каталог на наличните услуги на Frontex 
в областта на връщането. Определен е и още по-координиран подход за 
предстоящия нов финансов инструмент на ЕС за дейности, свързани с връщане 
(Фондът за убежище и миграция ще наследи ФУМИ), където е предвидена роля на 
Агенцията при оценяването на годишните програми на държавите членки; 

б) Frontex вече значително увеличи дела (почти 100%) на ескортиращите лица при 
принудително връщане с повече от един профил, които поддържат операциите за 
обратно приемане от Гърция до Турция. Когато не участват в подобни операции, 
ескортиращите лица извършват други дейности в съответствие с оперативните 
нужди (напр. снемат отпечатъци, извършват наблюдение на границите); 

в) Броят на експертите от Frontex, изпращани в горещите точки, е коригиран спрямо 
нивото на пристигащите там. Преместването на експертите в други съвместни 
операции се извършва в съответствие с оперативните нужди. От май 2019 г. Frontex 
изпрати мобилни екипи от експерти в Катания, притежаващи капацитета да 
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предоставят необходимата подкрепа на пристигащите по море в цялата 
оперативна зона. Адаптирането на разпределянето на средствата е 
продължителен процес, който непрекъснато се оценява допълнително. 
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