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Nevyužitý potenciál podpory agentury Frontex týkající se navrácení 

101. Organizace návratových operací charterovými lety, které jsou otevřeny účasti 
ostatních členských států (pokud je to možné podle platných dvoustranných dohod / 
dohod EU s třetími zeměmi určení) se osvědčila jako vhodný nástroj ke zmírnění rizika 
nevyužití plné kapacity letadel s tím, že případný vyšší počet navrácených osob z různých 
členských států zvyšuje pravděpodobnost, že bude možné na poslední chvíli nahradit 
cestující, kteří nakonec nebudou moci odletět. 

Doporučení 4 – Úprava podpory agentury Frontex týkající se navrácení a vysílání 
odborníků do hotspotů 

Agentura Frontex toto doporučení přijímá 

a) S cílem dále zvyšovat povědomí členských států o provozní podpoře, kterou agentura 
Frontex nabízí, a lépe využít doplňkovost financování a podpory dostupné členským 
státům prostřednictvím agentury a fondu AMIF, agentura definovala a sdílela 
s členskými státy a Evropskou komisí katalog dostupných služeb, které agentura Frontex 
nabízí v oblasti navrácení. Pro nadcházející nový finanční nástroj EU pro činnosti 
související s navrácením byl stanoven ještě koordinovanější přístup (nástupcem fondu 
AMIF se stane Azylový a migrační fond), v jehož rámci se počítá s tím, že se agentura 
zapojí do hodnocení ročních plánů členských států; 

b) Agentura Frontex již významně (na téměř 100 %) navýšila podíl pracovníků s více 
profily pověřených doprovodem v případě nucených návratů, kteří poskytují podporu 
pro operace zpětného přebírání osob Tureckem z Řecka. Pokud nejsou nasazeni u 
operací zpětného přebírání, vykonávají pracovníci doprovodu s více profily jiné 
povinnosti vycházející z provozních potřeb (např. odebírání otisků prstů, ostraha hranic); 

c) Počet odborníků agentury Frontex, kteří poskytují podporu v hotspotech, byl upraven 
podle počtu osob nově příchozích do těchto hotspotů. K přesunům těchto odborníků 
k jiným společným operacím dochází v souladu s provozními potřebami. Od května 2019 
vysílá agentura Frontex do Catanie mobilní týmy odborníků schopných poskytnout 
podporu při potřebných vyloděních v celé operační oblasti. Přizpůsobování množství 
nasazených zdrojů je průběžný proces, který je neustále dále vyhodnocován. 
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