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A Frontex visszaküldés-támogatási potenciálja kihasználatlan marad 

101. A más tagállamok részvétele előtt nyitott (amennyiben ez a harmadik rendeltetési 
országokkal kötött alkalmazandó kétoldalú/uniós megállapodások alapján lehetséges) 
charterjáratok útján történő visszaküldési műveletek szervezése jó eszköznek bizonyult 
arra, hogy mérsékeljük a légi járművek kihasználatlan kapacitásának kockázatát, 
amennyiben a különböző tagállamokból érkező hazatelepülők esetleges nagyobb száma 
növeli a távozni mégsem tudó utasok utolsó pillanatban történő helyettesítésének 
valószínűségét. 

4. ajánlás – A Frontex által nyújtott visszaküldési támogatásnak és a szakértők uniós 
fogadóállomásokra való kirendelésének kiigazítása 

A Frontex elfogadja az ajánlást. 

a) A Frontex által kínált műveleti támogatásnak a tagállamokkal való fokozottabb 
megismertetése, valamint a tagállamok számára az Ügynökségen és az AMIF-en 
keresztül rendelkezésre álló finanszírozás és támogatás közötti komplementaritás jobb 
kihasználása érdekében az Ügynökség elkészítette és megosztotta a tagállamokkal és az 
Európai Bizottsággal a visszaküldés területén elérhető Frontex-szolgáltatások 
katalógusát. A visszaküldéssel kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó jövőbeli uniós 
pénzügyi eszköz (az AMIF helyébe a Menekültügyi és Migrációs Alap fog lépni) 
vonatkozásában még összehangoltabb megközelítés került meghatározásra, amelynek 
keretében az Ügynökség szerepet fog játszani a tagállamok éves programjainak 
értékelésében; 

b) A Frontex már jelentősen növelte (közel 100 %) a több profillal rendelkező, 
visszaküldést végrehajtó kísérőszemélyek arányát, akik a Görögországból Törökországba 
irányuló visszafogadási műveleteket támogatják. Amikor nem visszafogadási 
műveletekben vesznek részt, a több profillal rendelkező kísérő tisztviselők az operatív 
igényeknek megfelelően más feladatokat látnak el (például ujjlenyomatvétel, 
határőrizet); 

c) A uniós fogadóállomásokon támogatást nyújtó Frontex-szakértők száma az oda 
történő érkezések szintjének megfelelően kiigazításra került. A szakértők más közös 
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műveletekhez történő áthelyezésére az operatív igények alapján kerül sor. 2019 
májusától a Frontex mobil szakértői csapatokat vet be Cataniában, amelyek képesek 
arra, hogy a műveleti terület egészében támogassák a szükséges kiszállásokat. Az 
erőforrások kirendelésének kiigazítását folyamatnak kell tekinteni, amelyet folyamatos 
értékelésnek vetnek alá. 
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