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Potentialet for Frontex’ tilbagesendelsesstøtte er endnu ikke realiseret 

101. Organiseringen af tilbagesendelsesoperationer via charterflyvninger, hvor andre 
medlemsstater kan deltage (hvor det er muligt i medfør af gældende bilaterale 
aftaler/EU-aftaler med tredjelande som er modtagerlande), har vist sig at være et godt 
værktøj til at mindske risikoen for, at luftfartøjers kapacitet ikke udnyttes nok, såfremt 
det potentielt højere antal af personer, som skal tilbagesendes fra forskellige 
medlemslande, øger sandsynligheden for, at de passagerer, som ikke længere kan tage 
afsted, erstattes i sidste øjeblik. 

Anbefaling 4 – Justering af Frontex’ tilbagesendelsesstøtte og indsættelse af eksperter 
i hotspottene 

Frontex accepterer anbefalingen. 

a) Agenturet har defineret et katalog over tilgængelige Frontex-tjenester på 
tilbagesendelsesområdet og delt det med medlemsstater og Europa-Kommissionen 
med henblik på at oplyse medlemsstater om den operationelle støtte, som Frontex 
tilbyder, og på at udnytte komplementariteten for den finansiering og støtte, der er 
tilgængelig for medlemsstaterne igennem agenturet og AMIF. Der er defineret en mere 
koordineret tilgang for EU’s kommende nye finansielle instrument for 
tilbagesendelsesaktiviteter (Asyl- og Migrationsfonden afløses af AMIF), hvor man har 
fastsat agenturets rolle i vurderingen af medlemsstaters årlige programmer. 

b) Frontex har allerede i stor grad øget andelen (næsten 100 %) af ledsagere ved 
tvangsmæssig tilbagesendelse, som har mere end en profil, og som støtter 
tilbagetagelsesoperationer fra Grækenland til Tyrkiet. Ledsagerne med mere end en 
profil varetager desuden andre arbejdsopgaver på baggrund af operationelle behov 
(f.eks. optagelse af fingeraftryk og grænseovervågning), når de ikke er beskæftiget med 
tilbagetagelsesoperationer. 

c) Antallet af Frontex-eksperter, der er giver støtte ved hotspottene, er tilpasset det 
antal personer, der ankommer. Omfordeling af eksperterne til andre fælles operationer 
udføres på baggrund af operationelle behov. Siden maj 2019 har Frontex udstationeret 
mobile eksperthold til Catania med kapacitet til at yde støtte til nødvendige 
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ilandsætninger i hele det operationelle område. Tilpasningen af ressourceanvendelsen 
er en løbende proces, der hele tiden vurderes påny. 
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