
Σύνοψη της ειδικής έκθεσης του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατόπιν 
εξέτασης ιδία πρωτοβουλία OI/5/2012/BEH-MHZ σχετικά με το 
Frontex

Ο Frontex1 απέρριψε σύσταση στην οποία προέβη ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής 
κατόπιν διερεύνησης του κατά πόσο αυτός συμμορφώνεται προς τα πρότυπα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, συγκεκριμένα, προς τις απαιτήσεις του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, Emily O'Reilly, 
αποστέλλει αυτή την ειδική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αναμένει την 
στήριξή του επί του θέματος.

Η αντιμετώπιση της μετανάστευσης, και συγκεκριμένα όλων των προβλημάτων που 
ανακύπτουν από την παράνομη είσοδο, δημιουργεί μείζονες νομικές και 
ανθρωπιστικές προκλήσεις για την ΕΕ. Σχεδόν αναγκαστικά υπάρχουν εντάσεις 
ανάμεσα στο έννομο συμφέρον για έλεγχο της μετανάστευσης και στην 
ανθρωπιστική απαίτηση για παροχή στους παράνομα εισερχόμενους ενός ασφαλούς 
καταφυγίου εν αναμονή της νομικής επεξεργασίας της αίτησής τους για άσυλο. Ο 
Frontex, εργαζόμενος στην πρώτη γραμμή με τις αρχές των μεμονωμένων κρατών 
μελών, πρέπει να επιδιώκει την επίτευξη μιας δύσκολης ισορροπίας μεταξύ αυτών 
των αντικρουόμενων απαιτήσεων. Για κάποια περίοδο, είχαν εκφρασθεί ανησυχίες 
για προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις δραστηριότητες του Frontex, οι 
οποίες έγιναν εντονότερες όταν έγινε νομικά δεσμευτικός ο Χάρτης των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ το 2009.

Εμπρός στις εν λόγω ανησυχίες, η ΕΕ εξέδωσε το 2011 κανονισμό2 ο οποίος 
απαιτούσε ρητά από τον Frontex να λειτουργεί κατά την επιτέλεση του έργου του 
σύμφωνα με τον Χάρτη.  Επί πλέον, ο κανονισμός ζητούσε από τον Frontex να 
προβεί σε διοικητικές ρυθμίσεις που να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση, αλλά και την 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης, προς τον Χάρτη. Οι εν λόγω ρυθμίσεις 
περιελάμβαναν την κατάρτιση κωδίκων δεοντολογίας για τις επιχειρήσεις Frontex, 
τον διορισμό υπαλλήλου στο αξίωμα του Υπεύθυνου για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα 
στο πλαίσιο του Frontex και τη δημιουργία συμβουλευτικού οργάνου για τα 
θεμελιώδη δικαιώματα.

Το Μάρτιο του 2012 ο τότε Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, κ. Νικηφόρος 
Διαμαντούρος, προέβη σε μια ιδία πρωτοβουλία έρευνα ως προς τη σημειούμενη από 
το Frontex πρόοδο στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του σύμφωνα με το Χάρτη 
και τον κανονισμό του 2011. Ο Διαμεσολαβητής κάλεσε την κοινωνία των πολιτών 
και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να συμβάλουν στην έρευνα και παρέλαβε 18 
απαντήσεις συμμετοχής.

Ο Διαμεσολαβητής διαπίστωσε3 ότι γενικά ο Frontex σημείωνε σημαντική πρόοδο ως 
προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του σύμφωνα με το Χάρτη και τον 
κανονισμό. Παρά ταύτα, ο Διαμεσολαβητής διαπίστωσε ότι ο Frontex δεν διέθετε επί 
τόπου κάποιο μηχανισμό με τον οποίο να μπορεί να αντιμετωπίσει μεμονωμένα 

                                               
1 Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά 
Σύνορα των Κρατών Μελών (FRONTEX) συστάθηκε το 2004·
2 Κανονισμός 1168/2011/ΕΕ



περιστατικά καταγγελιών υποτιθέμενης παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
κατά την επιτέλεση του έργου του. Ο Διαμεσολαβητής είδε την έλλειψη εσωτερικού 
μηχανισμού καταγγελιών ως σημαντικό κενό στις ρυθμίσεις του Frontex. Αφενός, η 
έλλειψη τέτοιου μηχανισμού σήμαινε ότι θα υπέπιπταν λιγότερο στην αντίληψη του 
Frontex  οι ανησυχίες ή οι καταγγελίες για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε· και, 
αφετέρου, δεν επρόκειτο ο Frontex εξετάζει απευθείας τις καταγγελίες εκείνων που 
τις υπέβαλλαν.

Ο Διαμεσολαβητής σύστησε στον Frontex να προβεί στη σύσταση μηχανισμού μέσω 
του οποίου θα μπορούσε να εξετάζει απευθείας καταγγελίες ατόμων που ισχυρίζονται 
ότι παραβιάζονται στα θεμελιώδη δικαιώματά τους από τον Frontex. Δυστυχώς, ο 
Frontex αποφάσισε να μην κάνει δεκτή τη σύσταση αυτή. 

Βασικό στοιχείο της στάσης που υιοθέτησε ο Frontex είναι ότι τα μεμονωμένα 
περιστατικά, τα οποία λαμβάνουν τη μορφή καταγγελίας, αποτελούν τελικά ευθύνη 
του συγκεκριμένου κράτους μέλους στου οποίου το έδαφος σημειώνεται το 
περιστατικό. Ο Διαμεσολαβητής δεν δέχεται ότι ο Frontex δεν φέρει ευθύνη για τις 
πράξεις του προσωπικού που ενεργεί υπό τη σημαία του Frontex. Την εν λόγω ευθύνη 
μπορεί μερικές φορές να την φέρει και κάποιο μεμονωμένο κράτος μέλος, 
καταρρίπτεται όμως το επιχείρημα ότι ο Frontex  δεν φέρει καμία ευθύνη και ότι, με 
τον τρόπο αυτό, δεν θα πρέπει να ασχολείται με τις καταγγελίες που ανακύπτουν από 
πράξεις στις οποίες αυτός συμμετέχει.

Την ίδια άποψη με τον Διαμεσολαβητή εξέφρασε και η Κοινοβουλευτική Συνέλευση 
του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE) η οποία, τον Απρίλιο του 2013, ενέκρινε 
ψήφισμα με τίτλο «Frontex: ευθύνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα»3. Στο ψήφισμά 
της, η PACE καλούσε την ΕΕ να εξασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη της και ο Frontex θα 
συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις τους σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
«δημιουργώντας, μεταξύ άλλων, ένα μηχανισμό καταγγελιών για άτομα που κρίνουν 
ότι έχουν παραβιασθεί τα δικαιώματά τους από τον Frontex». Στην έκθεσή του προς 
την Επιτροπή Μετανάστευσης, Προσφύγων και Εκτοπισμένων της PACE, ο 
εισηγητής του Συμβουλίου της Ευρώπης επισήμανε ότι η θέση του Frontex  αποτελεί 
«υπεκφυγή που εύκολα θα αντικρούσει το Δικαστήριο». Ο εισηγητής κατέληξε ότι 
χρειάζεται να προβλέψει ο Frontex ένα μηχανισμό καταγγελιών για άτομα που 
θίγονται από τις δραστηριότητες του Frontex4.

Η Διαμεσολαβήτρια ζητεί την στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να 
επιβάλει στον Frontex να ακολουθήσει τη σύσταση για δημιουργία δικού του 
μηχανισμού καταγγελιών.

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


