
Sammendrag af Den Europæiske Ombudsmands særberetning 
om undersøgelse på eget initiativ OI/5/2012/BEH-MHZ 
vedrørende Frontex

Frontex1 har afvist en henstilling, som Den Europæiske Ombudsmand har fremsat i 
forlængelse af en undersøgelse af agenturets overholdelse af 
menneskerettighedsstandarder og særlig kravene i EU's charter om grundlæggende 
rettigheder. Ombudsmanden, Emily O'Reilly, har fremsendt denne særberetning til 
Europa-Parlamentet for at opnå dets støtte i sagen.

EU står over for store juridiske og humanitære udfordringer i forbindelse med 
indvandringsspørgsmål, navnlig hvad angår ulovlig indrejse. Der foreligger nærmest 
uundgåeligt modsætninger mellem den berettigede interesse i at kontrollere 
indvandring og det krav, der opstilles ud fra humanitære hensyn, om at tilbyde ulovlige 
indvandrere et sikkert tilflugtssted, mens de afventer den retlige behandling af deres 
asylansøgninger. Frontex, der arbejder i frontlinjen sammen med myndighederne i de 
enkelte medlemsstater, må forsøge at gå en vanskelig balancegang mellem disse 
modstridende krav. I længere tid er der blevet sat spørgsmålstegn ved de 
menneskeretlige konsekvenser af Frontex' virksomhed, og disse betænkeligheder blev 
mere udtalte, da EU's charter om grundlæggende rettigheder blev retligt bindende i 
2009.

EU reagerede på disse betænkeligheder ved i 2011 at vedtage en forordning2, som 
udtrykkeligt krævede, at Frontex respekterer chartret under udførelsen af sit arbejde.
Desuden indeholdt forordningen et krav om, at Frontex skulle træffe administrative 
foranstaltninger til at fremme og overvåge overholdelsen af chartret. Disse 
foranstaltninger omfattede udarbejdelse af adfærdskodekser for Frontex-operationer, 
udpegelse af en ansvarlig for grundlæggende rettigheder inden for Frontex og 
oprettelsen af et rådgivende forum om grundlæggende rettigheder.

I marts 2012 indledte den daværende europæiske ombudsmand, P. Nikiforos 
Diamandouros, en undersøgelse på eget initiativ for at finde ud af, hvilke fremskridt 
Frontex havde gjort for at opfylde sine forpligtelser i henhold til chartret og 2011-
forordningen. Ombudsmanden opfordrede civilsamfundet og andre interesserede parter 
i at bidrage til undersøgelsen, og han modtog 18 bidrag som svar på denne opfordring.

Ombudsmanden konstaterede3, at Frontex generelt havde gjort rimelige fremskridt med 
at opfylde sine forpligtelser i henhold til chartret og forordningen. Ombudsmanden 
fandt imidlertid, at Frontex manglede en mekanisme til behandling af individuelle 
tilfælde af overtrædelser af grundlæggende rettigheder, som formodedes at have fundet 
sted i forbindelse med agenturets aktiviteter. Ombudsmanden var af den opfattelse, at 
fraværet af en intern klagemekanisme var en væsentlig mangel i Frontex-strukturen. På 
den ene side betød fraværet af en sådan mekanisme, at Frontex ville være mindre 
opmærksom på betænkeligheder eller klager over agenturets virksomhed; på den anden 
side havde personer med klager ikke mulighed for at få deres klager behandlet direkte 
af Frontex.

Ombudsmanden henstillede over for Frontex, at agenturet skulle oprette en mekanisme 
til direkte behandling af klager fra personer, som hævdede, at Frontex havde overtrådt 
deres grundlæggende rettigheder. Beklageligvis besluttede Frontex, at agenturet ikke 
ville følge denne henstilling. 

                                               
1 Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser 
(Frontex) blev oprettet i 2004.
2 Forordning 1168/2011/EF.
3 Ombudsmandens udkast til henstilling i denne undersøgelse foreligger på 
http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/correspondence.faces/en/49848/html.bookmark.



Et centralt aspekt af det standpunkt, som Frontex indtager, er, at individuelle hændelser, 
der kan gøres til genstand for en klagesag, i yderste instans henhører under den 
medlemsstat, hvor hændelsen har fundet sted. Ombudsmanden accepterer ikke, at 
Frontex ikke har et ansvar for handlinger, der er udført af personale i Frontex-regi. Det 
ansvar må muligvis undertiden deles med den enkelte medlemsstat, men det er 
uholdbart, at Frontex ikke påtager sig noget ansvar, og at agenturet således ikke 
behandler klager, som skyldes aktiviteter, agenturet er involveret i. Ombudsmandens 
standpunkt er et standpunkt, der deles af Europarådets Parlamentariske Forsamling 
(PACE), der i april 2013 vedtog en beslutning med titlen "Frontex: human rights 
responsibilities"4. I sin beslutning opfordrede PACE EU til at sikre, at EU-
medlemsstaterne og Frontex respekterer deres forpligtelser på 
menneskerettighedsområdet ved bl.a. at oprette en klagemekanisme for enkeltpersoner, 
der mener, at deres rettigheder er blevet krænket af Frontex. I sin rapport til PACE’s 
udvalg om migration, flygtninge og fordrevne personer anførte Europarådets ordfører, 
at Frontex’s standpunkt er en undvigemanøvre, der ikke ville kunne stå for en retslig 
vurdering. Ordføreren konkluderede, at Frontex er nødt til at indføre en 
klagemekanisme for personer, der bliver berørt af Frontex-aktiviteter5.

Ombudsmanden søger Europa-Parlamentets støtte i bestræbelserne på at få Frontex til at 
efterleve henstillingen om at oprette en intern klagemekanisme.

                                               
4 http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.asp?FileID=19719&Language=EN
5 http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.asp?FileID=19719&Language=EN


