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BG Единство в многообразието BG

Резюме на специалния доклад на европейския омбудсман относно 
проверка OI/5/2012/BEH-MHZ по собствена инициатива относно 
Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по 
външните граници на държавите членки на Европейския съюз (Frontex)

Frontex1 отхвърли препоръката, отправена от Европейския омбудсман вследствие на 
проведената от него проверка относно спазването от Frontex на стандартите в областта 
на правата на човека и по-специално на изискванията на Хартата на основните права 
на ЕС. Омбудсманът, Емили О'Райли, изпраща на Европейския парламент настоящия 
специален доклад, като иска подкрепа от него по случая.
Имиграцията и по-специално проблемите, свързани с незаконното навлизане на лица 
на територията на ЕС, представляват съществени предизвикателства от правен и 
хуманитарен характер, пред които е изправен ЕС. Почти неизбежно възниква 
напрежение между легитимния интерес да се контролира имиграцията и 
хуманитарното изискване да се предложи сигурно убежище на незаконно влезлите 
лица, докато се разглеждат по правен път техните молби за убежище. Frontex, която 
работи по границите съвместно с органите на отделните държави членки, трябва да се 
стреми да постигне трудното равновесие между тези противоречиви изисквания. От 
известно време се изказват опасения относно отражението на дейността на Frontex 
върху правата на човека и тези опасения се изостриха, когато Хартата на основните 
права на ЕС придоби правно обвързващ характер през 2009 г.
ЕС отговори на тези опасения чрез регламент от 2011 г.2, в който към Frontex се 
отправя изрично искане да спазва Хартата в рамките на своята дейност. Освен това в 
Регламента от Frontex се изисква да предвиди административни мерки, за да 
насърчава спазването на разпоредбите на Хартата, както и да контролира това 
спазване. Тези мерки включваха изготвянето на Кодекс за поведение за операциите на 
Frontex, назначаването на служител във Frontex, който да отговаря по правата на 
човека, и създаването на консултативен форум по правата на човека.
През март 2012 г. тогавашният европейски омбудсман, П. Никифорос Диамандурос, 
откри проверка по собствена инициатива относно напредъка, постигнат от Frontex по 
отношение на изпълнението на неговите задължения съгласно Хартата и Регламента 
от 2011 г. Омбудсманът прикани гражданското общество и други заинтересовани 
страни да окажат принос за проверката и той получи 18 отговора в тази връзка. 
Омбудсманът установи3, че като цяло Frontex постига разумен напредък по отношение 
на спазването на своите задължения съгласно Хартата и Регламента. При все това 
омбудсманът констатира, че Frontex не разполага с механизъм, чрез който да 
разглежда отделни случаи, в които според твърденията той е нарушил основни права в 
хода на своята работа. Омбудсманът счете, че липсата на вътрешен механизъм за 
подаване на жалби е значителен пропуск в предприетите от Frontex мерки. От една 
страна липсата на такъв механизъм означава, че Frontex ще бъде по-малко осведомен 
относно опасенията и жалбите относно начина, по който извършва своята дейност, а 
от друга страна лицата, които подават жалба, нямат възможността техните жалби да 
се разглеждат пряко от Frontex.
Омбудсманът препоръча на Frontex да въведе механизъм, чрез който да разглежда 
пряко жалбите от лица, които твърдят, че техните основни права са били нарушени от 
Frontex. За съжаление Frontex реши да не приема тази препоръка. 

                                               
1 Frontex (Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на 
държавите членки на Европейския съюз) беше създадена през 2004 г.
2 Регламент (ЕО) № 1168/2011.
3 Проектът на препоръката на омбудсмана по това разследване е достъпен на следния адрес: 
http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/correspondence.faces/en/49848/html.bookmark.
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Ключов елемент в позицията, която заема Frontex, е че отделните инциденти, които са 
предмет на жалбата, са всъщност отговорност на конкретната държава членка, на 
чиято територия се е случил инцидентът. Омбудсманът не може да приеме като 
валиден аргумента, че Frontex не носи отговорност за действията на служители, които 
извършват дейност под егидата на Frontex. Тази отговорност може понякога да се 
споделя с конкретната държава членка, но не е логично Frontex да не носи каквато и 
да е отговорност и следователно да не разглежда жалбите, произтичащи от действия, в 
които Frontex участва.
Становището на омбудсмана се споделя и от Парламентарната асамблея на Съвета на 
Европа (ПАСЕ), която през април 2013 г. прие резолюция със заглавие „Frontex: 
отговорности в областта на правата на човека“1. В своята резолюция ПАСЕ призова 
ЕС да осигури, че неговите държави членки и Frontex спазват своите задължения в 
областта на правата на човека, наред с другото като създадат механизъм за подаване 
на жалби от лица, които считат, че правата им са били нарушени от Frontex. В своя 
доклад до комисията по миграция, бежанци и разселени лица към ПАСЕ докладчикът 
на Съвета на Европа отбеляза, че позицията на Frontex представлява опит за бързо 
разрешаване на проблема и че при разглеждането ѝ в съд тя не би била счетена за 
валидна. Докладчикът заключи, че е необходимо Frontex да създаде механизъм за 
подаване на жалби от лица, които са засегнати от дейности на Frontex2.
Омбудсманът се обръща за подкрепа към Европейския парламент, с цел Frontex да 
бъде убедена да предприеме действия в отговор на препоръката да създаде собствен 
механизъм за разглеждане на жалби.

                                               
1 http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.asp?FileID=19719&Language=EN
2 http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.asp?FileID=19547&Language=EN


