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Betreft: Vermeende betrokkenheid van Frontex bij het illegale terugdrijven van asielzoekers

Op 23 oktober 2020 publiceerde Der Spiegel zijn onderzoek getiteld “EU Border Agency Frontex 
Complicit in Greek Refugee Pushback Campaign”. Tijdens de vergadering van de Commissie 
burgerlijke vrijheden van 6 juli 2020 ontkende de heer Leggeri weet te hebben van terugdrijfpraktijken 
door de Griekse autoriteiten, behalve bij één gebeurtenis die hij als “misverstand” betitelde. 
Desalniettemin blijkt uit het artikel dat functionarissen van Frontex weet hadden van ten minste zes 
incidenten waarbij de Griekse autoriteiten migranten hebben teruggedreven, zonder dat zij aan deze 
mensen in nood hulp hebben geboden en in weerwil van de verplichting uit hoofde van de 
gedragscode van Frontex-functionarissen om het terugdrijven van migranten te voorkomen. Hiertoe 
behoort een voorval dat op 8 juni 2020 plaatsvond waarbij het Frontex-schip MAI 1103 een boot met 
migranten tegenhield, opzettelijk gevaarlijke golven veroorzaakte om de boot te stoppen en het 
gebied verliet zodra de Griekse autoriteiten waren gearriveerd en de boot terugdreven.

1. Welke maatregelen overwegen de Commissie en Frontex om ervoor te zorgen dat dergelijke 
incidenten zich niet meer voordoen?

2. Weet de Commissie of de heer Leggeri daadwerkelijk niet op de hoogte was van 
bovengenoemde incidenten toen hij de vergadering van de Commissie burgerlijke vrijheden 
bijwoonde?

3. Wat is, in het licht van het bovenstaande, het standpunt van de Commissie ten aanzien van de 
hieruit voortvloeiende politieke verantwoordelijkheid die Frontex moet dragen?


