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FRONTEX1 atmetė Europos ombudsmeno rekomendaciją, pateiktą pastarajam atlikus 
tyrimą dėl FRONTEX veiklos atitikties žmogaus teisių standartams ir visų pirma ES 
pagrindinių teisių chartijos reikalavimams. Ombudsmenė Emily O’Reilly siunčia šią 
specialiąją ataskaitą Europos Parlamentui prašydama paramos šiuo klausimu.

Sprendžiant imigracijos klausimus, visų pirma neteisėto atvykimo keliamus uždavinius, 
Europos Sąjungoje kyla didelių teisinių ir humanitarinių iššūkių. Beveik visais atvejais 
kyla priešprieša tarp teisėtų interesų kontroliuoti imigraciją ir humanitarinių 
reikalavimų pasiūlyti neteisėtai atvykusiems asmenims saugų prieglobstį, kol teisiniu 
požiūriu bus išnagrinėti jų prašymai suteikti prieglobstį. FRONTEX, kuri kartu su 
atskirų valstybių narių valdžios institucijomis pirmoji sprendžia šiuos klausimus, turi 
stengtis surasti sudėtingą šių prieštaringų poreikių pusiausvyrą. Tam tikrą laiką buvo 
reiškiamas susirūpinimas dėl FRONTEX veiklos poveikio žmogaus teisėms, o šios 
problemos paaštrėjo 2009 m., kai ES pagrindinių teisių chartijos nuostatos tapo teisiškai 
privalomos.

ES reagavo į šiuos susirūpinimą keliančius klausimus 2011 m. priimdama reglamentą2, 
kuriame iš FRONTEX aiškiai pareikalavo vykdant veiklą laikytis chartijos nuostatų. Be 
to, šiame reglamente iš FRONTEX buvo reikalaujama sukurti administracines 
priemones, kuriomis būtų skatinama laikytis chartijos nuostatų, ir šį procesą stebėti. Šios 
priemonės apėmė FRONTEX operacijų elgesio kodeksų parengimą, pagrindinių teisių 
pareigūno agentūroje paskyrimą ir konsultacinio forumo pagrindinių teisių klausimais 
įsteigimą.

2012 m. kovo mėn. tuometinis Europos ombudsmenas P. Nikiforos Diamandouros savo 
iniciatyva pradėjo tyrimą dėl pažangos, kurią FRONTEX padarė vykdydama pagal 
chartiją ir 2011 m. reglamentą prisiimtus įsipareigojimus. Ombudsmenas paragino 
pilietinę visuomenę ir kitus suinteresuotuosius subjektus prisidėti prie šio tyrimo ir 
gavo 18 atsakymų.

Ombudsmenas nustatė3, kad apskritai FRONTEX, vykdydama pagal chartiją ir 
reglamentą prisiimtus įsipareigojimus, padarė nemažą pažangą. Tačiau ombudsmenas 
taip pat nustatė, kad FRONTEX neįdiegė mechanizmo, kuriuo naudodamasi galėtų 
nagrinėti pavienius jai vykdant veiklą tariamai padarytų pagrindinių teisių pažeidimų 
atvejus. Ombudsmenas išsiaiškino, kad vidaus skundų nagrinėjimo mechanizmo 
trūkumas yra didelė FRONTEX priemonių spraga. Tokio mechanizmo nebuvimas 
reiškia, kad FRONTEX turi mažiau žinių apie problemas arba skundus, susijusius su jos 
veiklos būdu, kita vertus, nusiskundimų turintys asmenys neturėjo galimybės 
užsitikrinti, kad FRONTEX tiesiogiai nagrinėtų jų skundus.

Ombudsmenas rekomendavo FRONTEX sukurti mechanizmą, kuriuo naudodamasi ji 
galėtų tiesiogiai nagrinėti asmenų, tvirtinančių, kad agentūra pažeidė jų pagrindines 
teises, pateiktus skundus. Deja, FRONTEX nusprendė nepritarti šiai rekomendacijai.

Svarbiausias FRONTEX pozicijos aspektas yra tas, kad pavieniai atvejai, dėl kurių 
teikiami skundai, galiausiai priskiriami tam tikros valstybės narės, kurios teritorijoje 
padarytas pažeidimas, atsakomybės sričiai. Ombudsmenė nepritaria FRONTEX pozicijai 
neprisiimti atsakomybės už savo darbuotojų, veikiančių jos vardu, veiksmus. Šia 
atsakomybe kartais galima dalytis su atskiromis valstybėmis narėmis, tačiau nelogiška, 
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kad FRONTEX neprisiima jokios atsakomybės ir kad todėl ji neturėtų nagrinėti dėl 
veiksmų, su kuriais ji susijusi, pateikiamų skundų.

Ombudsmenės požiūrį šiuo klausimu išreiškė ir Europos Tarybos Parlamentinė 
Asamblėja, kuri 2013 m. balandžio mėn. patvirtino rezoliuciją „FRONTEX. Atsakomybė 
už žmogaus teises“4. Šioje rezoliucijoje Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja 
paragino Europos Sąjungą užtikrinti, kad jos valstybės narės ir FRONTEX vykdytų 
įsipareigojimus žmogaus teisių srityje, be kita ko, „sukuriant asmenų, manančių, kad 
FRONTEX pažeidė jų teises, skundų nagrinėjimo mechanizmą.“ Europos Tarybos pranešėjas 
savo pranešime Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos Migracijos, pabėgėlių ir 
perkeltųjų asmenų reikalų komitetui  pažymėjo, kad FRONTEX pozicija yra „lengviausia 
išeitis ir kad Teismas ją užginčytų.“ Pranešėjas padarė išvadą, kad FRONTEX turi sukurti 
asmenų, nukentėjusių nuo FRONTEX veiklos, skundų nagrinėjimo mechanizmą5.

Ombudsmenė prašo Europos Parlamento paramos siekiant įtikinti FRONTEX imtis 
veiksmų dėl pateiktos rekomendacijos ir sukurti vidaus skundų nagrinėjimo 
mechanizmą.
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