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Răspunsul Agenției Europene pentru 

Poliția de Frontieră și Garda de Coastă 

Potențialul sprijinului acordat de Frontex pentru returnări este subexploatat 

101. Organizarea operațiunilor de returnare prin zboruri charter deschise participării 
altor state membre (de câte ori este posibil, potrivit acordurilor bilaterale/UE în vigoare 
încheiate cu țările terțe de destinație) s-a dovedit a fi un instrument bun pentru 
diminuarea riscului de utilizare insuficientă a capacității aeronavelor, având în vedere că 
o eventuală creștere a numărului de persoane returnate din diferite state membre 
mărește probabilitatea de înlocuire în ultima clipă a pasagerilor care nu mai pot pleca. 

Recomandarea 4 - Ajustarea sprijinului acordat de Frontex în materie de returnare și 
a mobilizării experților în hotspoturi 

Frontex acceptă recomandarea. 

a) Pentru a spori și mai mult conștientizarea de către statele membre a sprijinului 
acordat de Frontex și pentru a exploata mai bine complementaritatea finanțării și 
sprijinul pus la dispoziția statelor membre prin intermediul agenției și al FAMI, agenția a 
definit și a comunicat statelor membre și Comisiei Europene un catalog de servicii 
Frontex disponibile în domeniul returnării. A fost definită a abordare și mai coordonată 
pentru noul instrument financiar al UE care va fi utilizat în viitor pentru activitățile legate 
de returnare (Fondul pentru azil și migrație îi va succeda FAMI), unde a fost prevăzut 
rolul agenției în evaluarea programelor anuale ale statelor membre; 

b) Frontex a îmbunătățit deja în mod semnificativ ponderea (aceasta fiind de aproape 
100%) persoanelor cu mai multe profiluri de escortă pentru returnările forțate care 
sprijină operațiunile de readmisie din Grecia în Turcia. Când nu sunt mobilizați în 
operațiuni de readmisie, ofițerii de escortă cu mai multe profiluri își îndeplinesc 
îndatoririle în baza necesităților operaționale (de ex. pentru amprentare, supravegherea 
frontierelor); 

c) Numărul experților Frontex care acordă sprijin în hotspoturi a fost ajustat la nivelul de 
sosiri care au loc acolo. Transferul experților către alte operațiuni comune se efectuează 
în baza necesităților operaționale. Începând din mai 2019, Frontex a mobilizat echipe 
mobile de experți în Catania, cu capacitatea de a sprijini debarcările necesare în întreaga 
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zonă operațională. Adaptarea nivelului de mobilizare a resurselor este un proces 
continuu, care este evaluat în continuare în mod constant. 
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