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بعد ظهر هذا اليوم ،لجنة الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية ( )LIBEالبرلمان األوروبي تصوت لصالح بديل
عن فيلق حرس الحدود و السواحل األوروبية فرونتكس.
وهذه الهيئة الجديدة ستكون نسخة محسنة من فرونتكس في مأمن من أي مراقبة مستقلة دون آلية فعالة لتحدي مسؤوليته عن
انتهاك حقوق اإلنسان ،ولكن يزيد من السلطة المخولة له .
وستقوم اللجنة  LIBEعلى األرجح من أن تعتمد نسخة من النص الذي سيساعد على تعزيز مفهوم خاطئ للهجرة
واعتبارها تهديدا أمنيا ،والتي تركز فيه فقط على مراقبة الحدود وعدم عبور الحدود .هذا اإلصدار يتجاهل المخاوف
المتعلقة بالحقوق األساسية وعدم وجود والية إلنقاذ التجربة السابقة ،وال يستجيب إللحاح الوضع اإلنساني على الحدود
الخارجية لالتحاد األوروبي.
اذا تمت الموافقة على النص ،فإن التنظيم ربما يسمح لوكالة لتنظيم عمليات اإلعادة القسرية للدولة إلى الدولة او« أطراف
ثالثة" آخر ،دون أن يضع الضمانات الالزمة لالمتثال لمبدأ عدم اإلعادة القسرية .التصويت الوشيك لتمرير األوروبي،
سيعمل على تسريع إجراءات الترحيل القسري ،من شأنه أيضا أن يزيد الوضع سوءا.
باإلضافة إلى دورها المركزي في مجال اإلعادة القسرية ،فإن وكالة جديدة ستوسع صالحياتها في جمع ومعالجة البيانات
الشخصية للمهاجرين ،وأصبح "محور" البيانات الشخصية .على الرغم من التحذير من المشرف على حماية البيانات
األوروبية ،ربما سيصوت النواب على النص دون الضمانات الالزمة لحماية البيانات.
وباإلضافة إلى ذلك ،آلية تقديم الشكاوى المقترح ال يلبي متطلبات االستقالل وال حل المشكلة الهيكلية من عدم المسؤولية
القانونية للوكالة ،موجودة بالفعل في الوالية الحالية للفرونتكس .ويبدو أن االتحاد األوروبي ال يريد معالجة هذه المشكلة
الخطيرة من اإلفالت من العقاب  -ندد مرارا وتكرارا من قبل حملة  Frontexitوأمين المظالم األوروبي  -على الرغم من
الحاالت المؤكدة من انتهاكات حقوق اإلنسان خالل العمليات التي قامت بها وكالة.
 Frontexitنحث جميع أعضاء البرلمان األوروبي للتصويت ضد لوائح جديدة اليوم  LIBEو 5يوليو في الجلسة العامة:
ان المهاجرين ليسوا تهديدات امنية و عند االقتضاء ،يتعين على االتحاد األوروبي إنشاء وكالة أوروبية للبحث واإلنقاذ بدال
من تعزيز جهاز عسكري مثل الذي يهدد المهاجرين والالجئين.
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