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Potenciál podpory agentúry Frontex určenej na návraty zostal nezrealizovaný 

101. Organizácia návratových operácií prostredníctvom charterových letov, ktoré sú 
otvorené pre účasť iných členských štátov (vždy, keď je to možné podľa platných 
dvojstranných dohôd/dohôd EÚ s tretími cieľovými krajinami), sa osvedčila ako dobrý 
nástroj na zmierňovanie rizika nedostatočného využitia kapacity lietadiel za 
predpokladu, že možné vyššie počty navrátilcov z rôznych členských štátov zvyšujú 
pravdepodobnosť toho, že na poslednú chvíľu budú nahradení cestujúci, ktorí už nie sú 
schopní odísť. 

Odporúčanie 4 – Prispôsobiť podporu agentúry Frontex určenú na návraty a nasadenie 
expertov v hotspotoch 

Agentúra Frontex prijíma odporúčanie. 

a) V záujme ďalšieho zvýšenia informovanosti členských štátov o operačnej podpore, 
ktorú agentúra Frontex ponúka, a lepšieho využívania komplementárnosti financovania 
a podpory, ktoré majú členské štáty k dispozícii prostredníctvom agentúry a AMIF, 
agentúra vymedzila zoznam dostupných služieb agentúry Frontex v oblasti návratu a 
poskytla ho členským štátom a Európskej komisii. Pre pripravovaný nový finančný 
nástroj EÚ pre činnosti súvisiace s návratom (Fond pre azyl a migráciu nahradí AMIF) bol 
vymedzený prístup s ešte vyššou mierou koordinácie, v rámci ktorého sa predpokladá, 
že agentúra bude zohrávať úlohu pri posudzovaní ročných programov členských štátov; 

b) Agentúra Frontex už výrazne zvýšila podiel (takmer 100 %) členov eskortnej skupiny 
pre nútený návrat, ktorí nemajú len eskortný profil a ktorí podporujú operácie readmisie 
z Grécka do Turecka. Ak úradníci, ktorí nemajú len eskortný profil, nie sú vysielaní v rámci 
operácií readmisie, vykonávajú iné úlohy podľa operačných potrieb (napr. odber 
odtlačkov prstov, hraničný dozor); 

c) Počet expertov agentúry Frontex poskytujúcich podporu v hotspotoch bol 
prispôsobený tak, aby zodpovedal tamojšej úrovni príchodu migrantov. Experti sú do 
iných spoločných operácií premiestňovaní na základe operačných potrieb. Od mája 2019 
agentúra Frontex vyslala do mesta Catania mobilné tímy expertov s kapacitou 
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podporovať potrebné vylodenia v rámci celej operačnej oblasti. Prispôsobovanie úrovne 
využívania zdrojov je prebiehajúci proces, ktorý je neustále predmetom posudzovania. 
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