
 
 أول إجراء قانوني ضد فرونتكس النتهاكات حقوق اإلنسان

 
 تعلیق أو وقف فوري لألنشطة في منطقة بحر إیجة - 15 فبرایر 2021

 
 

، فبرایر 15 في لفرونتكس التنفیذي المدیر إلى تعمیمًا لیسفوس في القانوني والمركز لیكس فرونت                 وجهت
والمستمرة الجسیمة االنتهاكات بسبب الفور على إیجه بحر في عملیاتها إنهاء أو تعلیق الوكالة من فیه                  یطلبان

.(TFEU) لحقوق اإلنسان ، وفًقا للمادة 265 من معاهدة عمل االتحاد األوروبي 
 

أناستازیا ، "Front-LEX" لـفرونتـلیكس القانوني المدیر ، محامي ، شاتز عمر المحامین: من فریق                وقام
، لیبفوس في القانوني للمركز القانوني الفریق رئیسة ، محامیة ، (Anastasia Ntailiani)               نتیلیاني
اإلدارة إلى الیوم ،إبالغ لـفرونتـلیكس أول قانوني مستشار ، محامي ، (Iftach Cohen) كوهین                وإفتاخ
Fabrice Leggeri ) لیججیري فابریس (فرونتكس)، األوروبیة والسواحل الحدود حرس لوكالة            التنفیذي

 )، عمل أولي ضد وكالة لعدم التحرك.
 

المتعلقة بالحمایة الدولیة وااللتزامات األساسیة للحقوق والمستمرة والخطیرة المنهجیة االنتهاكات مواجهة             في
أنشطة جمیع إنهاء أو بوقف الفور على الوكالة المحامون یطالب ، إیجه بحر في ذاتها وإغفال الوكالة                   بأفعال
من (4) 46 المادة بموجب التنفیذي المدیر التزام مع الطلب یتوافق إیجة. بحر منطقة في الحدود                  مراقبة
"تمویل سحب التنفیذي المدیر من ُیطلب بموجبها والتي ، (EBCG) األوروبیة السواحل وخفر الحدود                الئحة
للحقوق انتهاكات هناك أن رأت إذا ، جزئًیا أو كلًیا ، للوكالة نشاط أي توقف أو تعلیق أو ، للوكالة نشاط                       أي
أو خطیرة طبیعة ذات تكون والتي المعني بالنشاط المتعلقة الحمایة مسائل في الدولیة االلتزامات أو                 األساسیة
بالتزاماتها الوفاء في والفشل ، االنتهاكات منع في هیكلیة إخفاقات بـ متهمة فرونتكس ." استمرارها                 یحتمل
حالة في للرد اآلن مدعوة الوكالة فیها. والتحقیق األساسیة الحقوق انتهاكات عن الخطیرة التقاریر                بمراقبة
المادة في مطلوب هو كما ، األساسیة الحقوق حیث من بالتزاماتها والخطیرة والمعممة المنهجیة                االنتهاكات
تقدیم فیمكن ، ذلك تفعل لم إذا شهرین. غضون في موقفها تحدید الوكالة على یجب .TFEU من 265                  

 استئناف لمراجعة الشرعیة أمام محكمة العدل التابعة لالتحاد األوروبي.
 

 النص الكامل  هنا .
 

 جهات االتصال :

https://www.front-lex.eu/english/legal-department/


omer.shatz@front-lex.eu (اإلنجلیزیة والفرنسیة واإلسبانیة) عمر شاتز- 
Iftach.Cohen@front-lex.eu (اإلنجلیزیة واإلیطالیة) إفتاخ كوهین- 

 فرونت لیكس

mailto:omer.shatz@front-lex.eu
mailto:Iftach.Cohen@front-lex.eu
https://www.front-lex.eu/

