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Funkcjonariusze SG na misjach w Grecji
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W czerwcu na terytorium Grecji w działaniach koordynowanych przez
Agencję Frontex uczestniczyło łącznie 28 funkcjonariuszy Straży
Granicznej, w tym 26 w działaniach nadzorowanych przez Sektor
Granic Morskich (na wyspach Lesbos, Samos, Chios i Kos) oraz 2 w
działaniach nadzorowanych przez Sektor Granic Lądowych.

Spośród 26 funkcjonariuszy Straży Granicznej, biorących udział w działaniach na greckich
wyspach 1 funkcjonariusz prowadził działania screenerski,e mające na celu pozyskanie
informacji  nt.  państw  pochodzenia  imigrantów,  a  2  funkcjonariuszy  uczestniczyło  w
działaniach  debrieferskich  polegających  na  przeprowadzaniu  rozmów  z  migrantami
ukierunkowanych na pozyskiwanie danych operacyjnych. Ponadto 3 zespoły patrolowe
(łącznie 8 funkcjonariuszy), wykorzystując 3 samochody (w tym 2 pojazdy służbowe SG),
patrolowało wybrzeże wysp Kos, Lesbos i Chios. Dodatkowo, od 13 czerwca w działania
związane z zabezpieczeniem doprowadzeń cudzoziemców zaangażowany jest zespół 15
funkcjonariuszy SG, który w Grecji pozostanie do 13 lipca br.

W działaniach prowadzonych przez Sektor Granic Lądowych Agencji Frontex w Grecji
uczestniczyło 2 funkcjonariuszy SG – specjalista ds. dokumentów i koordynator lokalny z
ramienia Frontexu.

Straż Graniczna w dalszym ciągu wspiera działania koordynowane przez Agencję Frontex.
W lipcu  poza  15  funkcjonariuszami  zabezpieczającymi  doprowadzenia  cudzoziemców,
greckim  służbom  pomagać  będzie  specjalista  ds.  ustalania  pochodzenia  migrantów
(screener), specjalista ds. dokumentów, koordynator lokalny z ramieniu Frontexu oraz
funkcjonariusz  wspierający  prace  Centrum  Sytuacyjnego  Agencji.  Ponadto,  wybrzeże
greckich wysp Chios i Lesbos patrolować będzie 5 funkcjonariuszy SG wykorzystując 2
pojazdy (w tym 1 pojazd służbowy SG).

Obecnie trwają również przygotowania do działań w sierpniu, w których planowany jest
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udział  pojazdów  obserwacyjnych,  samochodów  patrolowych  i  helikoptera  Straży
Granicznej.

Działania w ramach koncepcji hotspotów prowadzone są także we Włoszech. Tam również
funkcjonariusze SG pomagają w rejestracji i daktyloskopowaniu imigrantów. Do 7 lipca w
działania  w  Pozzallo  zaangażowanych  jest  3  funkcjonariuszy,  a  kolejnych  trzech
rozpocznie misje w hotspotach Trapani i Taranto na początku sierpnia.
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