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Samenvatting van het speciaal verslag van de Europese 
Ombudsman betreffende het onderzoek op eigen initiatief naar 
Frontex (OI/5/2012/BEH-MHZ)

De aanbeveling van de Europese Ombudsman, die volgde op een onderzoek naar de 
eerbiediging van de mensenrechten en in het bijzonder van de eisen in het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie, is door Frontex1 verworpen. De ombudsvrouw, 
Emily O'Reilly, vraagt het Europees Parlement via dit speciaal verslag om ondersteuning 
in deze zaak.

Het beleid inzake immigratie, met name illegale grensoverschrijdingen, brengt grote 
juridische en humanitaire uitdagingen voor de EU met zich mee. Het is bijna 
onvermijdelijk dat er spanningen ontstaan tussen het rechtmatig belang om immigratie 
te reguleren en de humanitaire plicht om illegale immigranten een veilige haven te 
bieden in afwachting van de juridische afhandeling van hun asielaanvraag. Frontex 
werkt nauw samen met de autoriteiten van de afzonderlijke lidstaten en heeft 
dientengevolge de lastige taak een balans te vinden tussen deze twee tegenstrijdige 
eisen. Al enige tijd bestaat er bezorgdheid over de gevolgen van de activiteiten van 
Frontex voor de mensenrechten. Deze punten van zorg kwamen scherper naar voren 
vanaf het moment dat het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in 2009 
een juridisch bindend karakter kreeg.

In 2011 reageerde de EU hierop middels een verordening2 waarin Frontex nadrukkelijk 
werd verzocht de werkzaamheden overeen te laten stemmen met het Handvest.
Bovendien werd in de verordening bepaald dat Frontex administratieve regelingen 
moest treffen om naleving van het Handvest en controle op de naleving te stimuleren. 
Deze regelingen omvatten het opstellen van gedragscodes voor de Frontex-operaties, het 
benoemen van een grondrechtenfunctionaris en het oprichten van een adviesforum 
inzake grondrechten.

De voormalige Europese ombudsman, P. Nikiforos Diamandouros, begon maart 2012 
een onderzoek op eigen initiatief naar de vorderingen van Frontex bij het nakomen van 
de verplichtingen op grond van het Handvest en de verordening van 2011. De 
Ombudsman verzocht het maatschappelijk middenveld en andere belanghebbende 
partijen bij te dragen aan het onderzoek en ontving als antwoord 18 bijdragen.

De Ombudsman oordeelde3 dat Frontex over het algemeen redelijke vorderingen maakte 
betreffende het nakomen van de verplichtingen op grond van het Handvest en de 
verordening. Zij kwam echter ook tot de bevinding dat Frontex geen regeling had om 
beweringen omtrent individuele gevallen van schendingen van grondrechten, die plaats 
zouden hebben gevonden in de loop van zijn werkzaamheden, te onderzoeken. De 
Ombudsman zag het ontbreken van een interne klachtenbehandeling als een grote 
tekortkoming in de organisatiestructuur van Frontex. Enerzijds betekende het ontbreken 
van een dergelijke regeling namelijk dat Frontex zich minder bewust zou zijn van 
punten van zorg of klachten over zijn manier van werken, en anderzijds hadden mensen 
met klachten niet de mogelijkheid om deze rechtstreeks door Frontex te laten 
behandelen.

                                               
1 Frontex (het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van 
de lidstaten van de Europese Unie) is in 2004 opgericht.
2 Verordening (EU) nr. 1168/2011
3 De ontwerpaanbeveling van de Ombudsman wat betreft dit onderzoek is beschikbaar via deze link: 
http://www.ombudsman.europa.eu/nl/cases/draftrecommendation.faces/en/49794/html.bookmark



2/2 LT\1009850NL.doc

NL

De Ombudsman adviseerde Frontex een regeling in te stellen waarmee klachten van 
mensen van wie grondrechten door Frontex geschonden zouden zijn, rechtstreeks door 
dit agentschap behandeld zouden kunnen worden. Helaas besloot Frontex deze 
aanbeveling naast zich neer te leggen.

Een belangrijke factor in de houding van Frontex is dat individuele incidenten die het 
onderwerp worden van een klacht, uiteindelijk de verantwoordelijkheid zijn van de 
lidstaat waar het incident plaatsvindt. De Ombudsman aanvaardt niet dat Frontex geen 
verantwoordelijkheid wil nemen voor de handelingen van personeel dat onder de 
Frontex-vlag werkzaam is. Bij gelegenheid kan deze verantwoordelijkheid gedeeld 
worden met de afzonderlijke lidstaten, maar de opvatting dat Frontex geen
verantwoordelijkheid draagt en dus geen klachten hoeft te behandelen over situaties 
waarbij het betrokken is, is niet houdbaar.

Het standpunt van de Ombudsman wordt gedeeld door de Parlementaire Vergadering 
van de Raad van Europa, die april 2013 een resolutie aannam met de titel "Frontex: 
verantwoordelijkheden op het gebied van mensenrechten" ("Frontex: human rights 
responsibilities")4. In deze resolutie wordt de EU verzocht erop toe te zien dat haar 
lidstaten en Frontex hun verplichtingen betreffende mensenrechten naleven door, onder 
andere, een klachtregeling in te stellen voor personen die menen dat hun rechten 
geschonden zijn door Frontex. In zijn verslag aan de Commissie migratie, vluchtelingen 
en ontheemden van de Parlementaire Vergadering, merkte de rapporteur van de Raad 
van Europa op dat het standpunt van Frontex "een shortcut is die een oordeel van een 
rechterlijke toetsing niet zou doorstaan". De rapporteur kwam tot de conclusie dat 
Frontex een klachtregeling in moet stellen voor mensen op wie de werkzaamheden van 
Frontex invloed hebben5.

De Ombudsman vraagt de steun van het Europees Parlement om Frontex ertoe te 
brengen naar de aanbeveling te handelen en een eigen klachtregeling in te stellen.

                                               
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


