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Zadeva: Močno razširjeno zavračanje migrantov na zunanjih mejah EU

30. januarja 2021 je bil v časopisu Le Monde objavljen članek z naslovom „EU obdolžena 
nezakonitega zavračanja migrantov“1, ki vsebuje opis , močno razširjenega zavračanja na zunanjih 
mejah EU, tudi na Madžarskem, Hrvaškem in v Grčiji, ki so vse tri države, v katerih deluje agencija 
Frontex. Članek navaja, da je Madžarska po podatkih madžarskega helsinškega odbora od leta 2016 
50.000-krat zavrnila vstop v državo. Kljub sodbi Sodišča Evropske unije z dne 17. decembra 2020, po 
kateri madžarska pravna ureditev krši pravico do azila, je madžarska vlada to prakso nadaljevala. 8. 
februarja 2021 je bil v časopisu Le Monde objavljen članek „Nove obtožbe zoper agencijo EU 
Frontex“2, ki vsebuje opis, da Frontex ne upošteva temeljnih pravic, in ugotovitev, da se skoraj nikoli 
ni posvetovala s forumom o temeljnih pravicah.

1. Ali je agencija Frontex Komisijo in upravni odbor agencije od leta 2015 kdaj obvestila o kakšnem 
primeru zavračanja migrantov na Madžarskem ali v drugih državah, ki so navedene v članku?

2. Katere mehanizme spremljanja ima Komisija za odkrivanje nezakonitega zavračanja na voljo, 
zlasti na Madžarskem, potem ko je agencija Frontex prenehala delovati v tej državi?

3. Kako bo Komisija uporabila instrumente, ki jih ima, da bi zagotovila skladnost z načelom pravne 
države v EU, potem ko je bila s sodbo Sodišča Evropske unije z dne 17. decembra 2020 
vzpostavljena pravna varnost?

1 L’UE accusée de refoulements illégaux [EU obdolžena nezakonitega zavračanja migrantov], Le Monde, 30. 
januarja 2021.

2 Nouvelles accusations contre l'agence européene Frontex [Nove obtožbe zoper agencijo EU Frontex], Le 
Monde, 8. februarja 2021.


