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Verslag A8-0343/2015 

Roberta Metsola, Ska Keller 

Speciaal verslag van de Europese Ombudsman betreffende het onderzoek op eigen initiatief 

naar Frontex (OI/5/2012/BEH-MHZ) 

2014/2215(INI) 

Ontwerpresolutie (artikel 170, lid 4, van het Reglement) ter vervanging van de niet-

wetgevingsontwerpresolutie A8–0343/2015 

Resolutie van het Europees Parlement over het speciaal verslag van de Europese 

Ombudsman betreffende het onderzoek op eigen initiatief naar Frontex 

(OI/5/2012/BEH-MHZ) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het speciaal verslag van de Europese Ombudsman van 7 november 2013 

betreffende het onderzoek op eigen initiatief naar Frontex (OI/5/2012/BEH-MHZ), 

– gezien het feit dat miljoenen asielzoekers de buitengrenzen van de EU overschrijden en 

vrijelijk door het Schengengebied reizen, 

– gezien de terroristische aanslagen in Parijs op 13 november 2015, 

– gezien het feit dat ten minste drie terroristen die betrokken waren bij de aanslagen in 

Parijs op 13 november 2015 de EU zijn binnengekomen als asielzoekers, 

– gezien het feit dat in een aantal lidstaten de noodtoestand van kracht is, 

– gezien artikel 220, lid 2, eerste zin, van zijn Reglement, 

– gezien het gezamenlijk overleg van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en 

binnenlandse zaken en de Commissie verzoekschriften overeenkomstig artikel 55 van 

het Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 

zaken en de Commissie verzoekschriften (A8-0343/2015), 

A. overwegende dat de lidstaten niet belast moeten worden met nieuwe EU-wetgeving op 

grond waarvan zij gehouden zijn asielzoekers en potentiële terroristen het recht te 

bieden een klacht in te dienen wegens vermeende schending van hun fundamentele 

rechten; 

B. overwegende dat de lidstaten belangrijker dingen te doen hebben, waaronder het 
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waarborgen van de veiligheid en de vrijheid van hun eigen onderdanen; 

C. overwegende dat het voorgestelde klachtenmechanisme de weigering van toegang tot 

het Schengengebied aan illegale immigranten zou bemoeilijken; 

D. overwegende dat het voorgestelde klachtenmechanisme de terugkeer van illegale 

migranten naar hun land van herkomst dwarsboomt; 

1. verwerpt de aanbeveling van de Europese ombudsman betreffende de instelling van een 

klachtenmechanisme voor Frontex; 

2. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 

de Europese ombudsman, de nationale parlementen en Frontex. 

Or. en 

 

 


