
Zhrnutie osobitnej správy európskej ombudsmanky o 
vyšetrovaní z vlastného podnetu OI/5/2012/BEH-MHZ v 
súvislosti s Frontexom

Frontex1 odmietol odporúčanie, ktoré mu európsky ombudsman adresoval po jeho 
vyšetrovaní v oblasti dodržiavania ľudských práv a najmä plnenia požiadaviek Charty 
základných práv EÚ. Ombudsmanka Emily O´Reilly predkladá túto osobitnú správu 
Európskemu parlamentu a žiada o jeho podporu v tejto veci.

Riešenie otázok v oblasti imigrácie a najmä problémov, ktoré súvisia s nezákonným 
vstupom, je hlavnou právnou a humanitárnou výzvou pre Úniu. Existujúcemu napätiu 
medzi oprávneným záujmom kontrolovať imigráciu a humanitárnou požiadavkou 
ponúknuť osobám, ktoré vstúpili do krajiny nelegálne, bezpečné miesto, kým čakajú na 
právne spracovanie ich žiadostí o azyl, sa dá iba ťažko zabrániť. Frontex, ktorý 
spolupracuje v tejto oblasti s orgánmi jednotlivých členských štátov, sa musí snažiť o 
vyrovnanie nepochybne zložitej nerovnováhy vyplývajúcej z týchto konfliktných 
požiadaviek.  Obavy z vplyvu činností Frontexu na ľudské práva kolujú už istý čas a 
zintenzívnili sa potom, čo sa Charta základných práv EÚ stala v roku 2009 právne 
záväzná.

EÚ reagovala na tieto obavy v nariadení z roku 2011, v ktorom vyslovene žiadala 
Frontex2, aby konal v súlade s chartou.  V nariadení bol okrem toho Frontex vyzvaný, 
aby podnikol administratívne opatrenia s cieľom podporiť a monitorovať súlad s 
chartou. Medzi tieto opatrenia patrilo vypracovanie kódexu správania pre operácie 
Frontexu, vymenovanie dôstojníka pre základné práva v rámci Frontexu a zriadenie 
poradného fóra o základných právach.

V marci 2012 začal vtedajší európsky ombudsman P. Nikiforos Diamandouros 
vyšetrovanie pokroku Frontexu pri plnení jeho povinností vyplývajúcich z charty a 
nariadenia 2011 z vlastného podnetu. Ombudsman vyzval občiansku spoločnosť a iné 
zainteresované strany, aby prispeli k vyšetrovaniu a dostal 18 príspevkov vo forme 
odpovedí.

Ombudsman zistil3, že vo všeobecnosti  robil Frontex primeraný pokrok v riešení jeho 
povinností vyplývajúcich z charty a nariadenia. Takisto však zistil, že Frontexu chýbal 
mechanizmus na riešenie jednotlivých prípadov porušovaní ľudských práv, ku ktorým 
malo dôjsť v rámci jeho činnosti. Čo sa týka opatrení Frontexu, ombudsman považoval 
za ich významný nedostatok to, že im chýbal interný mechanizmus sťažností. Na jednej 
strane, absencia takéhoto mechanizmu znamenala, že Frontex si bol menej vedomý obáv 
a sťažností o spôsobe, akým fungoval; a na druhej strane tí, ktorí sa sťažovali, nemali 
príležitosť, aby ich sťažnosti riešil priamo Frontex.

Ombudsman odporučil Frontexu, aby zriadil mechanizmus na priame riešenie sťažností 
občanov, ktorí tvrdia, že Frontex nerešpektoval ich základné práva. Frontex sa žiaľ 
rozhodol toto odporúčanie nenasledovať. 

Pozícia Frontexu je založená na tom, že jednotlivé prípady, ktoré sa stanú predmetom 
sťažnosti, sú konečnou zodpovednosťou konkrétneho členského štátu, na ktorého území 
sa prípad odohral. Ombudsmanka nesúhlasí s tým, že Frontex nenesie zodpovednosť za 
konanie svojich zamestnancov. Zodpovednosť môže byť niekedy zdieľaná s daným 
členským štátom, je ale nelogické, aby Frontex neniesol žiadnu zodpovednosť a aby teda 
neriešil sťažnosti vyplývajúce z jeho činností.

                                               
1 FRONTEX (Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských 
štátov Európskej únie) bola založená v roku 2004.
2 Nariadenie (ES) č. 1168/2011.
3 Návrh odporúčania ombudsmana v rámci tohto vyšetrovania je k dispozícii tu: 
http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/correspondence.faces/en/49848/html.bookmark



Stanovisko ombudsmanky zdieľa aj Parlamentné zhromaždenie Rady Európy (PZ RE), 
ktoré v apríli 2013 prijalo uznesenie s názvom Frontex:  zodpovednosť v oblasti 
ľudských práv4. PR RE vo svojom uznesení vyzvalo Úniu, aby zaistila, aby jej členské 
štáty a Frontex plnili povinnosti v oblasti ľudských práv, medzi iným, zriadením 
mechanizmu pre sťažnosti jednotlivcov, ktorí zastávajú názor, že Frontex porušil ich 
práva. Spravodajca Rady Európy v tejto správe adresovanej Výboru PR RE pre migráciu, 
utečencov a vysídlencov poznamenal, že pozícia Frontexu je slabá a neobstála by pred 
hodnotením Dvora. Spravodajca vyvodil záver, že je potrebné, aby Frontex zriadil 
mechanizmus pre sťažnosti občanov, ktorých poškodili činnosti Frontexu5.

Ombudsmanka hľadá podporu Európskeho parlamentu, aby presvedčili Frontex, aby 
konal v súlade s odporúčaním a aby zriadil svoj vlastný mechanizmus pre sťažnosti.

                                               
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


