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Niewykorzystany potencjał wsparcia Frontexu w zakresie powrotów 

101. Organizacja operacji powrotowych lotami czarterowymi, która jest otwarta na 
udział innych państw członkowskich (jeżeli jest to możliwe, zgodnie z obowiązującymi 
umowami dwustronnymi/umowami UE z państwami trzecimi będącymi miejscem 
przeznaczenia), okazała się dobrym narzędziem ograniczania ryzyka niepełnego 
wykorzystania zdolności przewozowych statków powietrznych, pod warunkiem że w 
przypadku ewentualnej większej liczby osób powracających z różnych państw 
członkowskich zwiększy się prawdopodobieństwo zastąpienia w ostatniej chwili 
pasażerów, którzy nie mogą opuścić kraju. 

Zalecenie 4 – Dostosowanie wsparcia świadczonego przez Frontex w zakresie 
powrotów oraz oddelegowanie ekspertów do hotspotów 

Frontex przyjmuje zalecenie 

a) W celu dalszego zwiększenia wiedzy państw członkowskich na temat wsparcia 
operacyjnego, które oferuje Frontex, oraz lepszego wykorzystania komplementarności 
finansowania i wsparcia dostępnego dla państw członkowskich za pośrednictwem 
Agencji i FAMI (Funduszu Azylu, Migracji i Integracji), Agencja określiła i udostępniła 
państwom członkowskim i Komisji Europejskiej katalog dostępnych usług Frontexu w 
zakresie powrotów. Bardziej skoordynowane podejście zostało określone w odniesieniu 
do przyszłego nowego instrumentu finansowego UE na rzecz działań związanych z 
powrotami (Fundusz Azylu i Migracji zostanie zastąpiony przez FAMI), w którym 
przewidziano rolę Agencji w ocenie rocznych programów państw członkowskich. 

b) Frontex już znacznie zwiększył udział (prawie o 100%) wieloprofilowych eskort 
przymusowego powrotu, które wspierają operacje readmisji z terenów Grecji do Turcji. 
Funkcjonariusze eskorty wyspecjalizowani w wielu dziedzinach, którzy nie zostali 
oddelegowani do operacji readmisji, wykonują inne obowiązki w oparciu o potrzeby 
operacyjne (np. pobór odcisków palców, ochrona granicy). 

c) Liczba ekspertów wspierających Frontexu w hotspotach została dostosowana do 
liczby nowo przybyłych migrantów. Eksperci są delegowani do innych wspólnych 
operacji w oparciu o potrzeby operacyjne. Począwszy od maja 2019 r. Frontex 
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oddelegował do Katanii mobilne zespoły ekspertów w charakterze wsparcia przy 
sprowadzaniu na ląd na całym obszarze operacyjnym. Dostosowanie poziomu 
wykorzystania zasobów jest procesem ciągłym, który jest stale poddawany dalszej 
ocenie. 
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