
Taqsira tar-Rapport Speċjali tal-Ombudsman Ewropew fl-
inkjesta ta' inizjattiva proprja OI/5/2012/BEH-MHZ li tikkonċerna 
l-Frontex

Il-Frontex1 irrespinġiet rakkomandazzjoni magħmula mill-Ombudsman Ewropew 
insegwitu għal investigazzjoni dwar l-ottemperanza tal-istess Frontex mal-istandards 
tal-jeddijiet tal-bniedem u, b'mod partikolari, mar-rekwiżiti tal-Karta tal-UE dwar id-
Drittijiet Fundamentali. L-Ombudsman, Emily O'Reilly, qed tibgħat dan ir-rapport 
speċjali lill-Parlament Ewropew u qed titlob l-appoġġ tiegħu f'din il-materja.

It-trattar tal-immigrazzjoni, u b'mod partikolari tal-isfidi li jġib miegħu d-dħul illegali, 
huwa sfidi ġuridika u umanitarja maġġuri għall-UE. Kważi b'neċessità jeżistu t-
tensjonijiet bejn l-interess leġittimu tal-kontroll tal-immigrazzjoni u r-rekwiżit 
umanitarju li dawk li jidħlu illegalment jiġi offrut lilhom kenn sikur sa ma jsir l-
ipproċessar skont il-liġi tat-talbiet tagħhom għall-asil. Billi taħdem fuq il-linja tal-front 
mal-awtoritajiet tal-Istati Membri individwali, il-Frontex trid tipprova tikseb dak li hu 
ekwilibriju diffiċli bejn dawn it-talbiet konfliġġenti. Għal xi żmien, kien qed jiġi espress 
tħassib dwar l-implikazzjonijiet għall-jeddijiet tal-bniedem tal-attivitajiet tal-Frontex u 
dan it-tħassib sar aktar akut meta l-Karta tal-UE dwar id-Drittijiet Fundamentali saret 
ġuridikament vinkolanti fl-2009.

L-UE rrispondiet għal dan it-tħassib permezz ta' Regolament tal-20112 li kien jitlob 
espliċitament mill-Frontex li taġixxi skont il-Karta fil-kors ta' ħidmietha.  Inoltre, ir-
Regolament kien jitlob mill-Frontex li tagħmel arranġamenti amministrattivi għall-
promozzjoni tal-ottemperanza mal-Karta, kif ukoll għall-monitoraġġ tal-istess. Dawn l-
arranġamenti inkludew it-tfassil ta' Kodiċijiet ta' Mġiba għall-operazzjonijiet tal-Frontex, 
il-ħatra ta' Uffiċjal għall-Jeddijiet Fundamentali fil-Frontex u t-twaqqif ta' Forum 
Konsultattiv għall-Jeddijiet Fundamentali.

F'Marzu 2012, l-Ombudsman Ewropew ta' dak iż-żmien, P. Nikiforos Diamandouros, 
kien beda inkjesta b'inizjattiva proprja dwar il-progress li kienet qed tagħmel il-Frontex 
fir-rigward tal-obbligi tagħha skont il-Karta u skont ir-Regolament tal-2011. L-
Ombudsman stieden lis-soċjetà ċivili u lill-partijiet interessati l-oħra jikkontribwixxu 
għall-inkjesta u rċieva 18-il kontribut.

L-Ombudsman sab3 li, b'mod ġenerali, il-Frontex kienet għaddejja bi progress raġonevoli 
hi u tindirizza l-obbligi tagħha skont il-Karta u skont ir-Regolament. B'dana kollu, l-
Ombudsman sab li l-Frontex ma kellha l-ebda mekkaniżmu li bih setgħet tittratta 
inċidenti individwali ta' ksur tal-jeddijiet fundamentali li jkun ġie allegat li saru waqt il-
kors ta' ħidmietha. L-Ombudsman ra n-nuqqas ta' mekkaniżmu ta' ilmenti interni bħala 
nuqqas sinifikattiv fl-arranġamenti tal-Frontex. Mill-banda l-waħda, in-nuqqas ta' tali 
mekkaniżmu fisser li l-Frontex tisfa anqas konxja mit-tħassib jew ilmenti dwar il-mod li 
bih operat; u mill-banda l-oħra, nies b'ilmenti li ma kellhomx l-opportunità li l-ilment 
tagħhom ikun trattat direttament mill-Frontex.

L-Ombudsman irrakkomanda lill-Frontex li għandha twaqqaf mekkaniżmu li bih 
tittratta direttament l-ilmenti ġejjin minn nies li jallegaw li l-jeddijiet fundamentali 
tagħhom sfaw miksura mill-Frontex. B'xorti ħażina, il-Frontex iddeċidiet li ma 
tilqagħhiex din ir-rakkomandazzjoni. 

Element kjavi fil-pożizzjoni adottata mill-Frontex hu li l-inċidenti individwali, li sfaw 
oġġett ta' ilment, huma fl-aħħar mill-aħħar responsabilità tal-Istat Membru partikolari li 
fit-territorju tiegħu jkun seħħ l-inċident. L-Ombudsman ma jaċċettax li l-Frontex ma 
                                               
1 Frontex (l-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni tal-Kooperazzjoni Operattiva mal-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-
Unjoni Ewropea) twaqqfet fl-2004.
2 Regolament 1168/2011/UE
3 L-abbozz tar-rakkomandazzjoni tal-Ombudsman f'din l-investigazzjoni tinsab hawnhekk: 
http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/correspondence.faces/en/49848/html.bookmark



ġġorr l-ebda responsabilità għall-azzjonijiet ta' persunal li jaħdem taħt il-bandiera 
tagħha. Dik ir-responsabilità tista' xi kultant tkun kondiviża mal-Istat Membru 
individwali, imma ma jkunx tenibbli li l-Frontex ma jkollha l-ebda responsabilità u li, 
għalhekk, ma jkollhiex għalfejn tittratta mal-ilmenti ġejjin minn azzjonijiet li tkun 
involuta fihom.

Il-fehma tal-Ombudsman hi waħda espressa wkoll mill-Assemblea Parlamentari tal-
Kunsill tal-Ewropa (PACE) li, f'April 2013, adottat riżoluzzjoni jisimha "Frontex: ir-
responsabilitajiet dwar il-jeddijiet tal-bniedem"4. Fir-riżoluzzjoni tagħha, il-PACE talbet 
lill-UE tiżgura li l-Istati Membri tagħha u l-Frontex jaderixxu mal-obbligi tagħhom tal-
jeddijiet tal-bniedem billi, fost l-oħrajn, "jistabilixxu mekkaniżmu ta' ilmenti għall-individwi 
li jqisu li jeddijiethom sfaw miksura mill-Frontex". Fir-rapport tiegħu lill-Kumitat tal-PACE 
dwar il-Migrazzjoni, ir-Refuġjati u l-Persuni Spustati, ir-Rapporteur tal-Kunsill tal-
Ewropa osserva li l-pożizzjoni tal-Frontex hi "it-triq il-qasira u ma tgħaddix mill-iskrutinju 
ġudizzjarju". Ir-Rapporteur ikkonkluda li hu neċessarju għall-Frontex li tistabbilixxi 
mekkaniżmu ta' ilmenti għall-persuni milqutin mill-attivitajiet tal-Frontex5.

L-Ombudsman qed ifittex l-appoġġ tal-Parlament Ewropew sabiex il-Frontex tkun 
persważa taġixxi fuq ir-rakkomandazzjoni li tistabbilixxi mekkaniżmu tagħha proprju 
għall-ilmenti.

                                               
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


