
Streszczenie sprawozdania specjalnego Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dochodzenia z 
własnej inicjatywy OI/5/2012/BEH-MHZ dotyczącego Frontex-u

Frontex1 odrzucił zalecenie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich wydane w 
następstwie dochodzenia dotyczącego stosowania przez agencję standardów praw 
człowieka oraz – w szczególności – zgodności z wymogami Karty praw podstawowych 
Unii Europejskiej. Emily O'Reilly, rzecznik praw obywatelskich, wysyła to sprawozdanie 
specjalne do Parlamentu Europejskiego, zwracając się o jego wsparcie w omawianej 
kwestii.

Zajmowanie się problemami imigracji, a zwłaszcza wyzwaniami, jakie stanowią 
nielegalne wjazdy, to ogromne wyzwanie prawne i humanitarne dla UE. Niemal nie do 
unikniecia jest konflikt między uzasadnioną potrzebą kontrolowania imigracji a 
humanitarnym wymogiem oferowania nielegalnym imigrantom bezpiecznego 
schronienia na czas prawnego rozpatrzenia ich wniosków o azyl. Frontex, pracując na 
pierwszej linii z organami poszczególnych państw członkowskich, musi dążyć do 
osiągnięcia tej trudnej równowagi między sprzecznymi potrzebami. Od pewnego czasu 
wyrażano obawy co do wpływu działań Frontex-u na prawa człowieka, a obawy te stały 
się jeszcze poważniejsze, gdy Karta praw podstawowych Unii Europejskiej stała się 
prawnie wiążąca w 2009 r.

UE zareagowała na te obawy, przyjmując w 2011 r. rozporządzenie2, które wyraźnie 
nakazuje Frontex-owi postępować w jego pracy zgodnie z kartą.  Ponadto na mocy 
rozporządzenia wymaga się od Frontex-u wprowadzenia administracyjnych uregulowań 
mających propagować zgodność z kartą, a także ją monitorować. Uregulowania te 
obejmują opracowanie kodeksu postępowania mającego zastosowanie do prowadzonych 
przez Frontex operacji, mianowanie w obrębie Frontex-u urzędnika ds. praw
podstawowych oraz utworzenie forum konsultacyjnego ds. praw podstawowych.

W marcu 2012 r. Nikiforos Diamandouros, ówczesny Europejski Rzecznik Praw 
Obywatelskich, rozpoczął dochodzenie z własnej inicjatywy w sprawie postępów 
Frontex-u w dziedzinie wywiązywania się z obowiązków nałożonych na agencję na 
mocy karty oraz rozporządzenia z 2011 r. Rzecznik zachęcił społeczeństwo obywatelskie 
i inne zainteresowane strony do wkładu w dochodzenie i otrzymał 18 odpowiedzi.

Rzecznik stwierdził3, że ogólnie Frontex poczynił sensowne postępy w wywiązywaniu 
się ze zobowiązań nałożonych na agencję na mocy karty oraz rozporządzenia. Jednakże 
równocześnie stwierdził on, że Frontex nie posiada mechanizmu umożliwiającego mu 
rozpatrywanie pojedynczych przypadków naruszania praw podstawowych, jeśli istnieje 
podejrzenie, że takie przypadki miały miejsce w trakcie pracy Frontex-u. Rzecznik uznał 
brak wewnętrznego mechanizmu składania skarg za znaczącą lukę w uregulowaniach 
Frontex-u. Z jednej strony brak takiego mechanizmu oznaczał, że Frontex był mniej 
świadom problemów lub skarg na jego sposób działania, zaś z drugiej strony skarżący 
się ludzie nie mieli możliwości przedstawienia swojej skargi do rozpatrzenia 
bezpośrednio przez Frontex.

Rzecznik zalecił Frontex-owi ustanowienie mechanizmu umożliwiającego mu 
bezpośrednie rozpatrywanie skarg ludzi, którzy oskarżają go o naruszenie ich praw 
podstawowych. Niestety Frontex postanowił nie przyjmować tego zalecenia. 

                                               
1 Frontex (Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach 
Państw Członkowskich Unii Europejskiej) został utworzony w 2004 r.
2 Rozporządzenie 1168/2011/UE
3 Projekt zalecenia rzecznika w tym dochodzeniu jest dostępny pod adresem: 
http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/correspondence.faces/en/49848/html.bookmark



Zasadniczym elementem stanowiska przyjętego przez Frontex jest przekonanie, że 
indywidualne przypadki będące przedmiotem skargi należą w ostateczności do 
kompetencji tego państwa członkowskiego, na terenie którego dany przypadek miał 
miejsce. Rzecznik nie może zaakceptować faktu, że Frontex nie ponosi 
odpowiedzialności za pracę ludzi działających pod jego egidą. Odpowiedzialność tę 
można czasami dzielić z danym państwem członkowskim, ale nie jest do obrony 
stanowisko, że Frontex nie ponosi żadnej odpowiedzialności i w związku z tym nie 
będzie zajmował się skargami na działania, w które jest zaangażowany.

Opinia rzecznika jest także opinią wyrażoną przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady 
Europy, które w kwietniu 2013 r. przyjęło rezolucję zatytułowaną: „Frontex: 
odpowiedzialność za przestrzeganie praw człowieka”4. W rezolucji tej Zgromadzenie 
Parlamentarne Rady Europy wezwało UE do dopilnowania, aby jej państwa 
członkowskie i Frontex wypełniały zobowiązania w dziedzinie praw człowieka poprzez 
m.in.„ustanowienie mechanizmu składania skarg przez osoby utrzymujące, że Frontex 
naruszył ich prawa”. W sprawozdaniu dla Komitetu Rady Europy ds. Migracji, 
Uchodźców i Osób Wysiedlonych sprawozdawca z ramienia Rady Europy zauważył, że 
stanowisko Frontex-u jest „drogą na skróty i nie wytrzymałoby oceny sądu”. 
Sprawozdawca w podsumowaniu stwierdza, że Frontex musi ustanowić mechanizm 
składania skarg przez osoby pokrzywdzone w wyniku jego działań5.

Rzecznik występuje o poparcie Parlamentu Europejskiego przy nakłanianiu Frontex-u 
do działania zgodnie z zaleceniem i ustanowienia własnego mechanizmu składania 
skarg.

                                               
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


