
Kopsavilkums Eiropas ombuda Īpašajam ziņojumam par 
izmeklēšanu pēc paša iniciatīvas OI/5/2012/BEH-MHZ attiecībā 
uz Frontex

Frontex1 ir noraidījusi Eiropas ombuda ieteikumu, ko tas sagatavoja pēc izmeklēšanas 
par šīs aģentūras atbilstību cilvēktiesību standartiem un īpaši ES Pamattiesību hartas 
prasībām. Ombude Emily O'Reilly nosūta minēto īpašo ziņojumu Eiropas Parlamentam, 
vēršoties pēc Parlamenta atbalsta šajā jautājumā.

Imigrācijas jautājumu un it īpaši nelikumīgas ieceļošanas sagādāto problēmu risināšana 
rada ievērojamus juridiskus un humanitārus izaicinājumus Eiropas Savienībai. Gandrīz 
neizbēgamas ir esošās pretrunas starp likumīgām interesēm kontrolēt imigrāciju un 
humanitāro prasību piedāvāt nelikumīgajiem ieceļotājiem drošu patvērumu laikā, kamēr 
juridiski tiek izskatīti viņu pieteikumi piešķirt patvērumu. Aģentūrai Frontex, kas 
darbojas priekšējās līnijās kopā ar atsevišķu dalībvalstu iestādēm, ir jācenšas panākt 
grūti sasniedzamo līdzsvaru starp šīm pretrunīgajām prasībām. Jau labu laiku ir bijušas 
dzirdamas bažas par Frontex darbības ietekmi uz cilvēktiesībām, un tās kļuva aizvien 
uzstājīgākas pēc tam, kad 2009. gadā ES Pamattiesību harta kļuva juridiski saistoša.

ES uz šīm bažām reaģēja ar 2011. gada regulu2, kurā nepārprotami tika prasīts, lai 
Frontex, veicot savu darbu, rīkojas saskaņā ar minēto hartu.  Turklāt regulā bija iekļauta 
prasība, lai Frontex izstrādā administratīvus pasākumus, ar kuriem veicināt un uzraudzīt 
atbilstību hartai. Šajos pasākumos iekļāva rīcības kodeksus par Frontex darbībām, par 
pamattiesību amatpersonas iecelšanu aģentūrā Frontex un par pamattiesību konsultatīva 
foruma izveidi.

2012. gada martā P. Nikiforos Diamandouros, kurš tolaik bija Eiropas ombuds, pēc savas 
iniciatīvas sāka izmeklēšanu par to, kādu progresu ir panācis Frontex, izpildot savas 
saistības saskaņā ar hartu un 2011. gada regulu. Ombuds uzaicināja pilsonisko 
sabiedrību un citas ieinteresētās personas dot ieguldījumu izmeklēšanā, un viņš saņēma 
18 noderīgas atbildes.

Ombuds konstatēja3, ka kopumā Frontex ir panācis vērā ņemamu progresu, īstenojot 
savas saistības saskaņā ar hartu un regulu. Tomēr ombuds secināja, ka Frontex nav 
ieviesusi mehānismu, ar kuru tā varētu risināt atsevišķus pamattiesību pārkāpumu 
gadījumus, par kuriem tika apgalvots, ka tādi ir bijuši aģentūras darbā. Ombuds 
uzskatīja, ka būtiska Frontex darbības noteikumu nepilnība ir iekšēja sūdzību 
izskatīšanas mehānisma trūkums. No vienas puses, šāda mehānisma trūkums nozīmē, 
ka Frontex varētu sliktāk apzināties neapmierinātību vai sūdzības par to, kādā veidā šī 
aģentūra strādā, un, no otras puses, personām, kam ir sūdzības, nebija iespējams panākt, 
ka viņu sūdzības izskata tieši Frontex.

Ombuds ieteica Frontex, ka būtu jāizveido mehānisms, ar kuru aģentūra varētu tieši 
izskatīt to personu sūdzības, kuri uzskata, ka Frontex ir pārkāpusi viņu pamattiesības. 
Diemžēl Frontex nolēma šo ieteikumu nepieņemt. 

Galvenais arguments Frontex pieņemtajā nostājā ir tāds, ka par atsevišķiem gadījumiem, 
par kuriem sagatavotas sūdzības, galu galā atbildīga ir konkrētā dalībvalsts, kuras 
teritorijā incidents ir noticis. Ombudam nav pieņemami, ka Frontex neuzņemas atbildību 
par to darbinieku rīcību, kuri darbojas Frontex vārdā. Reizēm šādu atbildību var dalīt ar 
atsevišķu dalībvalsti, taču nav loģiski, ka aģentūrai Frontex nav nekādas atbildības un ka 
tāpēc tā nerisina sūdzības, kam pamatā ir darbības, kuru īstenošanā tā ir iesaistīta.

                                               
1 Frontex (Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie dalībvalstu ārējām robežām) ir izveidota 2004. gadā.
2 Regula Nr. 1168/2011/ES.
3 Ombuda ieteikuma projekts par šo izmeklēšanu ir pieejams šādā saitē: 
http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/correspondence.faces/en/49848/html.bookmark.



Ombudes nostāja sakrīt ar to, ko paudusi Eiropas Padomes Parlamentārā asambleja 
(PACE), kura 2013. gada aprīlī pieņēma rezolūciju „Frontex — pienākumi cilvēktiesību 
jomā”4. PACE savā rezolūcijā aicināja Eiropas Savienību nodrošināt, ka ES dalībvalstis 
un Frontex izpilda savas saistības cilvēktiesību jomā, cita starpā „izveidojot sūdzību 
izskatīšanas mehānismu fiziskām personām, kas uzskata, ka viņu tiesības ir pārkāpusi 
Frontex”. Eiropas Padomes referents savā ziņojumā PACE Migrācijas, bēgļu un 
pārvietoto personu komitejai pauda atzinumu, ka Frontex nostāja ir „tuvredzīga, un to 
nevarētu aizstāvēt, ja faktus vērtētu Tiesa”. Referents secināja, ka aģentūrai Frontex ir 
jāizveido mehānisms to personu sūdzību izskatīšanai, kuras ietekmē Frontex darbības5.

Ombude vēlas Eiropas Parlamenta atbalstu, lai pārliecinātu Frontex rīkoties saskaņā ar 
ieteikumu izveidot savu sūdzību izskatīšanas mehānismu.

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


