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Betreft: Op grote schaal pushbacks aan de buitengrenzen van de EU

Op 30 januari 2021 publiceerde Le Monde het artikel “EU beschuldigd van illegale pushbacks”1, 
waarin werd beschreven hoe op grote schaal pushbacks worden uitgevoerd aan de buitengrenzen 
van de EU, onder meer in Hongarije, Kroatië en Griekenland, landen waar Frontex operationeel is. In 
het artikel staat dat Hongarije, volgens het Hongaarse Helsinkicomité, sinds 2016 meer dan 50 000 
pushbacks heeft uitgevoerd. De Hongaarse regering is met deze praktijken doorgegaan 
niettegenstaande het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) van 17 
december 2020, waarin werd vastgesteld dat het Hongaarse rechtsstelsel het recht op asiel schendt. 
Op 8 februari 2021 stond in Le Monde het artikel “Nieuwe beschuldigingen tegen het EU-agentschap 
Frontex”2, waarin werd beschreven hoe Frontex de grondrechten naast zich neerlegt, en werd 
opgemerkt dat het grondrechtenforum nauwelijks is geraadpleegd.

1. Heeft Frontex de Commissie of zijn eigen raad van bestuur sinds 2015 in kennis gesteld van 
mogelijke pushbacks in Hongarije of andere in het artikel genoemde landen?

2. Over welke toezichtmechanismen beschikt de Commissie om illegale pushbacks op te sporen, 
met name in Hongarije, waar Frontex zijn activiteiten heeft opgeschort?

3. Hoe denkt de Commissie, nu het arrest van het HvJ-EU van 17 december 2020 rechtszekerheid 
biedt, de haar ter beschikking staande instrumenten te gebruiken om de naleving van de 
rechtsstaat in de EU te waarborgen?

1 “‘L’UE accusée de refoulements illégaux” [EU beschuldigd van illegale pushbacks], Le Monde, 30 januari 
2021.

2 “Nouvelles accusations contre l’agence européene Frontex” [Nieuwe beschuldigingen tegen het EU-
agentschap Frontex], Le Monde, 8 februari 2021.


