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PRAWIE 16 TYS. NIELEGALNYCH IMIGRANTÓW
ZAWRÓCONYCH POZA GRANICE UE
Prawie 16 tys. nielegalnych imigrantów zostało zawróconych poza granice Unii Europejskiej w zeszłym
roku przez Frontex (Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej) - wynika z raportu
opublikowanego przez tę instytucję.
W 2019 r. funkcjonariusze Frontexu zawrócili 15 850 osób. Z raportu wynika, że jest to o ponad 2 tys.
więcej niż rok wcześniej, kiedy granice UE opuściło 13 730 nielegalnych imigrantów. Większość
wróciła do państw swojego pochodzenia wyczarterowanymi samolotami. Frontex podkreśla, że w
lotach uczestniczyli eksperci współpracujący z tą agencją, którzy pilnowali, żeby imigrantów
traktowano z poszanowaniem ich godności oraz przysługujących im praw.
Jak wynika z raportu, w 2019 r. Frontex wykrył 139 tysięcy nielegalnych przekroczeń zewnętrznych
granic UE i strefy Schengen. Najwięcej - 82 tys. - podczas operacji Posejdon obejmującej wschodni
obszar Morza Śródziemnego. W operacji Indalo udaremniono 24 tys. nielegalnych przekroczeń granic
Hiszpanii, a w Themis na granicach Włoch - 14 tys.
Funkcjonariusze Frontexu uczestniczyli także w akcjach ratowniczych na Morzu Śródziemnym. W 2019
r. ocalili 54 800 osób.
Agencja wykrywa też przestępstwa na granicach UE. Frontex przechwycił ponad 125 ton narkotyków,
w tym 4,7 tony kokainy, i zatrzymał 669 dilerów nielegalnych substancji; udaremnił także przerzut
390 kradzionych samochodów i 69 sztuk broni.
Raport podaje, że trwa rekrutacja do tzw. stałego korpusu Frontexu - umundurowanej straży
granicznej UE. Na razie wpłynęło 7500 zgłoszeń. "Rekrutujemy na trzech poziomach: na poziomie
podstawowym, średnim i bardziej zaawansowanym" - zaznaczyła rzeczniczka Frontexu Ewa Moncure
jeszcze w październiku 2019 roku. Jak dodaje, rekrutowani muszą mieć pewne doświadczenie, ale
niekoniecznie muszą to być pogranicznicy. "Może to być policja, służba celna, byli wojskowi lub
funkcjonariusze innych służb. Ludzie o pewnym proﬁlu, którzy już pracowali w różnego rodzaju
służbach" - powiedziała Moncure.
Czytaj też: Czy unijne cięcia uderzą we Frontex?
Kandydaci, którzy pozytywnie zakończą proces rekrutacji, otrzymają 5-letni kontrakt z 9-miesięcznym
okresem próbnym. Wyniki rekrutacji poznamy w marcu 2020 roku, a już w maju 2020 roku
wyselekcjonowani funkcjonariusze rozpoczną półroczne szkolenie podstawowe (w trakcie 9miesięcznego okresu próbnego). Pierwsi mundurowi Europejskiej Straży Granicznej obejmą służbę w
styczniu 2021 roku. Funkcjonariusze Frontexu będą pracowali razem z funkcjonariuszami straży

granicznych poszczególnych krajów delegowanymi do służby na zewnętrznych granicach UE lub poza
nią na mocy odpowiednich umów.
PAP/IS24

