
Rezumatul raportului special al Ombudsmanului European 
privind ancheta din proprie inițiativă OI/5/2012/BEH-MHZ 
referitoare la Frontex

Frontex1 a respins o recomandare făcută de Ombudsmanul European în urma unei 
investigaţii privind respectarea de către Frontex a standardelor referitoare la drepturile 
omului și, în special, a cerinţelor Cartei drepturilor fundamentale a UE. Ombudsmanul, 
Emily O'Reilly, transmite acest raport special Parlamentului European pentru a obţine 
sprijinul acestuia în legătură cu acest subiect.

Abordarea imigraţiei și, în special, a provocărilor reprezentate de pătrunderea ilegală pe 
teritoriul UE îi pune UE probleme juridice și umanitare majore. Există, cu siguranţă, 
tensiuni între interesul legitim de a controla imigraţia și obligaţia umanitară de a oferi 
persoanelor care intră ilegal pe teritoriul UE un refugiu pe perioada procesării cererii lor 
de azil. Frontex, aflat în prima linie alături de autorităţile statelor membre, trebuie să 
încerce să obţină echilibrul dificil între aceste exigenţe care intră în conflict. De ceva 
timp, s-au exprimat preocupări cu privire la implicaţiile activităţilor Frontex în 
domeniul drepturilor omului și aceste preocupări au devenit mai acute după ce Carta 
drepturilor fundamentale a UE a devenit un instrument juridic obligatoriu în 2009.

UE a răspuns acestor preocupări printr-un regulament2 din 2011 care stabilea în mod 
explicit obligaţia Frontex de a acţiona în conformitate cu Carta în activitatea sa. În plus, 
regulamentul prevedea ca Frontex să ia măsuri administrative pentru a promova 
respectarea Cartei, precum și pentru a monitoriza respectarea acesteia. Aceste măsuri 
includeau elaborarea de coduri de conduită pentru operaţiunile Frontex, numirea unui 
responsabil pentru drepturile fundamentale în cadrul Frontex și înfiinţarea unui forum 
consultativ pentru drepturi fundamentale.

În martie 2012, P. Nikiforos Diamandouros, Ombudsmanul European aflat în funcţie la 
momentul respectiv, a demarat o investigaţie din proprie iniţiativă cu privire la 
progresele realizate de Frontex pentru îndeplinirea obligaţiilor sale potrivit Cartei și 
regulamentului din 2011. Ombudsmanul a invitat societatea civilă și alte părţi interesate 
să contribuie la investigaţie și a primit 18 astfel de contribuţii.

Ombudsmanul a concluzionat3 că Frontex a înregistrat progrese rezonabile în 
îndeplinirea obligaţiilor sale potrivit Cartei și regulamentului. Totuși Ombudsmanul a 
constat că Frontex nu are un mecanism prin care să abordeze pretinsele incidente 
individuale de încălcare a drepturilor fundamentale apărute în decursul activităţii sale. 
Ombudsmanul a considerat că lipsa unui mecanism intern de depunere a plângerilor 
este o lacună importantă a măsurilor luate de Frontex. Pe de-o parte, lipsa unui astfel de 
mecanism însemna că Frontex este mai puţin conștientă de preocupările sau plângerile 
privind modul în care funcţionează, iar, pe de altă parte, persoanele cu plângeri nu 
aveau șansa ca reclamaţiile lor să fie procesate direct de Frontex.

Ombudsmanul a recomandat Frontex să creeze un mecanism de soluţionare directă a 
plângerilor adresate de persoane care susţin că drepturile lor fundamentale au fost 
încălcate de Frontex. Din păcate, Frontex a decis să nu accepte această recomandare. 

Motivul esenţial invocat în poziţia adoptată de Frontex este că incidentele individuale, 
care fac obiectul unei plângeri, sunt, de fapt, responsabilitatea statului membru pe 
teritoriul căruia are loc incidentul. Ombudsmanul nu este de acord că Frontex nu are 
nicio responsabilitate pentru acţiunile personalului său care operează sub egida Frontex. 
Această responsabilitate poate fi uneori împărţită cu statul membru, dar nu se poate 
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susţine că Frontex nu are nicio responsabilitate și astfel statul membru nu ar trebui să 
soluţioneze plângeri care decurg de acţiunile în care este implicat Frontex.

Punctul de vedere al Ombudsmanului a fost exprimat și de Adunarea Parlamentară a 
Consiliului Europei (APCE), care a adoptat în aprilie 2013 o rezoluţie intitulată 
„Frontex”: responsabilităţile privind drepturile omului”4. În rezoluţia sa, APCE a invitat 
UE să se asigure că statele sale membre și Frontex îndeplinesc obligaţiile din domeniul 
drepturilor omului, printre altele, prin „stabilirea unui mecanism de depunere a 
plângerilor pentru persoanele care consideră că drepturile lor au fost încălcate de 
Frontex”. În raportul său către Comisia pentru migraţie, refugiaţi și persoane strămutate 
a APCE, raportorul Consiliului Europei a constat că poziţia Frontex este „o scurtătură și
nu ar fi acceptată în faţa unei Curţi”. Raportorul a concluzionat că Frontex trebuie să 
creeze un mecanism de depunere a plângerilor pentru persoanele afectate de activităţile 
Frontex5.

Ombudsmanul solicită sprijinul Parlamentului European pentru a convinge Frontex să 
pună în aplicare recomandarea de a-și crea propriul mecanism de depunere a 
plângerilor.
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