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Összefoglaló az Európai Ombudsman OI/5/2012/BEH-MHZ 
számú saját kezdeményezésű vizsgálatának különjelentéséről a 
Frontex kapcsán

A Frontex1 elutasította az Európai Ombudsman ajánlását, miután az vizsgálatot 
folytatott arról, hogy a Frontex tiszteletben tartja-e az emberi jogi normákat és különösen 
az Európai Unió Alapjogi Chartájának előírásait. Az ombudsman, Emily O'Reilly a 
különjelentést az Európai Parlamentnek is elküldi, és annak támogatását kéri az üggyel 
kapcsolatban.

A bevándorlás és különösképpen a jogellenes belépéssel kapcsolatos kihívások főként 
jogi és humanitárius problémát jelentenek az Unió számára. Szinte szükségszerű a 
bevándorlás ellenőrzésére vonatkozó jogos szándék és azon humanitárius követelmény 
közötti feszültség, amely a jogellenes belépők számára biztonságos menedék nyújtását 
írja elő, felfüggesztve így a menedékjog iránti kérelmük jogi folyamatát. A Frontexnek, 
amely az egyes tagállamok hatóságaival együtt az élvonalban dolgozik, azon kell 
fáradoznia, hogy e két egymásnak ellentmondó követelmény között fenntartsa a kényes 
egyensúlyt. Egy ideje aggodalmak merültek fel a Frontex tevékenysége során érintett 
emberi jogokkal kapcsolatban, illetve ezek az aggodalmak még súlyosabbak lettek, 
mikor 2009-ben az Európai Unió Alapjogi Chartája jogilag kötelező erejűvé vált.

Az Unió ezen aggodalmakat egy 2011. évi rendelettel2 orvosolta, amelyben kifejezetten 
előírta a Frontex számára, hogy munkája során tartsa tiszteletben a Chartát. Ezenkívül a 
rendelet előírta a Frontex számára, hogy hozzon adminisztratív intézkedéseket a Charta 
tiszteletben tartásának elősegítésére és tiszteletben tartásának ellenőrzésére. Ezen 
intézkedések magukban foglalták a Frontex műveleteire vonatkozó magatartási kódex 
összeállítását, a Frontexen belül egy alapjogi tisztviselő kijelölését, valamint egy alapjogi 
tanácsadó fórum létrehozását.

2012 márciusában az akkori ombudsman, P. Nikiforos Diamandouros saját 
kezdeményezésű vizsgálatot indított azzal kapcsolatban, hogy a Frontex milyen 
előrelépéseket tett a Chartában és a 2011. évi rendeletben megfogalmazott 
kötelezettségeinek betartása érdekében. Az ombudsman a civil társadalom képviselőit és 
más érdekelt feleket is felkért, hogy vegyenek részt a vizsgálatban, és 18 féltől kapott 
pozitív választ.

Az ombudsman úgy találta3, hogy a Frontex általánosságban lényeges előrelépéseket tett 
annak érdekében, hogy a Chartában és a rendeletben megfogalmazott kötelességeinek 
eleget tegyen. Ennek ellenére az ombudsman úgy találta, hogy a Frontex nem 
rendelkezik olyan mechanizmussal, amely képes lenne megbirkózni a munkája során 
felmerülő olyan egyedi esetekkel, amelyek az alapvető jogok állítólagos megsértésére 
vonatkoznak. Az ombudsman jelentős hiányt fedezett fel a Frontex intézkedéseiben, 
ugyanis azok nem rendelkeznek belső panasztételi mechanizmussal. Egyrészt ilyen 
mechanizmus hiánya azt jelenti, hogy a Frontex nem értesül a saját működésére 
vonatkozó aggodalmakról és panaszokról, másrészt a panaszosoknak nincs arra 
lehetőségük, hogy közvetlenül a Frontexhez forduljanak.

Az ombudsman azt javasolta a Frontexnek, hogy állítson fel egy mechanizmust, 
amelynek segítségével azok, akik azt állítják, hogy a Frontex megsértette alapjogaikat, 
panaszukkal közvetlenül a Frontexhez fordulhatnak. Sajnálatos módon a Frontex nem 
fogadta el ezt az ajánlást. 

                                               
1 A Frontexet (az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért 
Felelős Európai Ügynökség) 2004-ben hozták létre.
2 1168/2011/EU rendelet
3 Az ombudsmannak a vizsgálat során készült ajánlástervezete a következő linken érhető el: 
http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/correspondence.faces/en/49848/html.bookmark
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A Frontex állásfoglalásának fő eleme szerint azon egyedi esetek, amelyek panasz tárgyát 
képezik, végső soron azon tagállam felelőssége alá tartoznak, amelynek területén az eset 
bekövetkezett. Az ombudsman nem fogadja el, hogy a Frontex nem vállal felelősséget 
saját alkalmazottainak tevékenységeiért. Ugyan bizonyos esetekben az adott tagállamra 
is hárul felelősség, nem tartható tovább azon álláspont, miszerint a Fortex egyáltalán 
nem tartozik felelősséggel, és hogy így nem is kell az olyan tevékenységekből fakadó 
panaszokkal foglalkoznia, amelyekben ő maga érintett.

Az ombudsman álláspontját osztja az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése (PACE), 
amely 2013 áprilisában állásfoglalást fogadott el „Frontex: emberi jogi felelősségek”4

címmel. Az Európai Parlament és az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 
állásfoglalásában felszólította az Európai Uniót, hogy biztosítsa, tagállamai és a Frontex 
eleget tesznek emberi jogi kötelezettségeiknek többek között azzal, hogy „létrehoznak egy 
panasztételi mechanizmust azon egyének számára, akik úgy vélik, hogy a Frontex megsértette 
jogaikat”. Az Európa Tanács jelentéstevője az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének a 
migrációval, a menekültekkel és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyekkel 
foglalkozó bizottságának megküldött jelentésében úgy találta, hogy a Frontex álláspontja 
abban áll, hogy „a rövidebbik utat választja, ám ez egy bírósági értékelés során bizonyosan nem 
állná meg a helyét”. A jelentéstevő arra a következtetésre jutott, hogy a Frontexnek 
szüksége van egy panasztételi mechanizmusra a saját tevékenysége által károsan érintett 
személyek számára5.

Az ombudsman az Európai Parlament támogatását kéri annak elérése érdekében, hogy a 
Frontex az ajánlásnak megfelelően cselekedjen és felállítsa saját panasztételi 
mechanizmusát.

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


