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Potencial podpore agencije Frontex za vračanje ni izkoriščen 

101. Organizacija operacij vračanja s čarterskimi leti, pri katerih lahko sodelujejo druge 
države članice (kadar je to mogoče v skladu z veljavnimi dvostranskimi 
sporazumi/sporazumi EU z namembnimi tretjimi državami), se je izkazala za dobro 
orodje za zmanjšanje tveganja premalo izkoriščene zmogljivosti letal, pod pogojem, da 
morebitno večje število povratnikov iz različnih držav članic poveča verjetnost, da se v 
zadnjem trenutku zamenja potnike, ki ne morejo več oditi. 

Priporočilo 4 – Prilagoditev podpore agencije Frontex za operacije vračanja in 
napotitve strokovnjakov na žariščne točke 

Agencija Frontex sprejema priporočilo. 

a) Za nadaljnje povečanje ozaveščenosti držav članic o operativni podpori, ki jo ponuja 
agencija Frontex, in za boljše izkoriščanje dopolnjevanja financiranja in podpore, ki je 
državam članicam na voljo prek Agencije in Sklada za azil, migracije in vključevanje 
(AMIF), je Agencija pripravila ter državam članicam in Evropski komisiji dala na voljo 
katalog razpoložljivih storitev agencije Frontex na področju vračanja. Opredeljen je bil 
še bolj usklajen pristop za prihodnji novi finančni instrument EU za dejavnosti, povezane 
z vračanjem (Sklad za azil in migracije bo nasledil sklad AMIF), v okviru katerega je 
predvidena vloga Agencije pri ocenjevanju letnih programov držav članic; 

b) agencija Frontex je že znatno povečala delež (skoraj 100 %) spremljevalcev z več 
profili, ki sodelujejo pri prisilnem vračanju in ki podpirajo operacije ponovnega sprejema 
iz Grčije v Turčijo. Če ti spremljevalci z več profili niso napoteni na operacije ponovnega 
sprejema, opravljajo druge naloge, ki temeljijo na operativnih potrebah (npr. odvzem 
prstnih odtisov, varovanje meje); 

c) število strokovnjakov agencije Frontex, ki zagotavljajo podporo na žariščnih točkah, je 
bilo prilagojeno glede na raven tamkajšnjih prihodov. Premestitve strokovnjakov v druge 
skupne operacije se opravijo na podlagi operativnih potreb. Agencija Frontex je 
maja 2019 v Catanio napotila mobilne ekipe strokovnjakov z zmogljivostjo za 
zagotavljanje potrebne podpore pri izkrcanjih na celotnem operativnem območju. 
Prilagajanje ravni napotitev je stalen proces, ki se nenehno nadalje ocenjuje. 
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