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Mekanizmi individual 
i ankesave

Më 6 tetor 2016, Frontex, Agjencia Evropiane 
e Kufirit dhe Rojave Bregdetare (European 
Border and Coast Guard Agency) krijoi një 
mekanizëm individual të ankesave sipas 
Rregullores (BE) 2016/1624 të Parlamentit 
Evropian dhe të Këshillit (Rregullorja 
e Agjencisë). Mekanizmi i ankesave i lejon 
Frontex-it të monitorojë respektimin 
e të drejtave themelore në të gjitha 
aktivitetet e tij.

Nëse besoni se keni qenë të prekur 
drejtpërdrejt nga veprimet e stafit të përfshirë 
në ndonjë aktivitet të Frontex-it dhe gjykoni 
se ndonjë nga të drejtat tuaja themelore 
mund të jetë shkelur për shkak të këtyre 
veprimeve, ju mund të parashtroni një ankesë. 
Neni 34 i Rregullores së Agjencisë thekson 
se në kryerjen e detyrave të tij, Frontex do të 
garantojë mbrojtjen e të drejtave themelore 
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në përputhje me të Drejtën e BE-së dhe 
Kartën e të Drejtave Themelore të Bashkimit 
Evropian. Agjencia do të respektojë, në 
mes tjerash, parimin e mosdëbimit dhe do 
të marrë në konsideratë nevojat e veçanta 
të fëmijëve, të miturve të pashoqëruar, 
viktimave të trafikimit të qenieve njerëzore, 
personave që kanë nevojë për ndihmë 
mjekësore, personave që kanë nevojë për 
mbrojtje ndërkombëtare, personave në 
rast rreziku në det dhe në situata të tjera 
posaçërisht të pambrojtura.

Nga zyrtarët e kufirit dhe rojës bregdetare 
deri te përkthyesit dhe punonjësit e tjerë, 
çdonjëri prej tyre që merr pjesë në 
operacionet e ndryshme të Frontex-it luan 
rol në garantimin e mbrojtjes së të drejtave 
themelore. Mund të parashtrohen ankesa për 
aktivitetet gjatë projekteve pilot të Agjencisë, 
operacioneve të kthimit, operacioneve të 
përbashkëta, ndërhyrjeve të shpejta kufitare, 
vendosjes në gatishmëri të ekipit për 
mbështetjen e menaxhimit të migracionit 
dhe ndërhyrjeve të kthimit.
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Kush mund të paraqesë një 
ankesë?

Pa marrë parasysh moshën tuaj, ju mund të 
paraqisni një ankesë në Agjenci nëse besoni 
se jeni prekur drejtpërdrejt nga veprimet 
e stafit të përfshirë në një aktivitet të 
Frontex-it.

Ju gjithashtu mund të përfaqësoheni nga 
ndonjë palë (p.sh. një person tjetër, avokat, 
organizatë, anëtar i familjes, kujdestar 
ligjor etj.) e cila mund të paraqesë një ankesë 
në emrin tuaj. Megjithatë kjo nuk është, as 
e detyrueshme, as e nevojshme.

Rastet që përfshijnë ankues të shumëfishtë 
mund të paraqiten gjithashtu bashkërisht kur 
i referohen ngjarjeve të njëjta.
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Si të dorëzoni një ankesë?

Ankesa duhet të dorëzohet me shkrim në 
cilën do gjuhë, duke përfshirë arabisht, 
pashto, urdu dhe tigrinjë. Ju mund të 
plotësoni Formularin e Ankesave të cilin 
e kemi në gjuhë të ndryshme në faqen 
e internetit të Agjencisë. Përdorimi i këtij 
formulari të ankesave do t’i ndihmojë Zyrtarit 
për të Drejtat Themelore të përpunojë 
ankesën tuaj në mënyrë më efikase. 
Megjithatë, mund të parashtroni një ankesë 
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edhe në mënyra të tjera me shkrim që keni 
përzgjedhur.

Për të dërguar ankesën tuaj ju mund 
të kontaktoni Zyrtarin për të Drejtat 
Themelore përmes postës elektronike, letër 
ose në mënyrë elektronike duke përdorur 
formularin e ankesës në internet, në faqen 
tonë të internetit: http://frontex.europa.eu/
complaints/

Email:
complaints@frontex.europa.eu

Adresa postare:
Fundamental Rights Officer,
Complaints Team
Plac Europejski 6
00-844 Warsaw
Poland

mailto:complaints@frontex.europa.eu
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Si funksionon procedura 
e ankimimit?

Zyrtari i Frontex-it për të Drejtat Themelore 
do të regjistrojë ankesën dhe do të shqyrtojë 
nëse kërkesa juaj është e pranueshme 
sipas rregullave që përcaktojnë procedurën 
e ankesave.

Ju gjithmonë do të informoheni nëse ankesa 
juaj konsiderohet e pranueshme.

Nëse është e pranueshme, ankesa i dërgohet 
Drejtorit Ekzekutiv të Frontex-it dhe nëse 
stafi kombëtar është përfshirë në shkeljen 
e supozuar, ankesa do të dërgohet tek 
autoritetet e Shtetit Anëtar të prekur. Ju do të 
informoheni se cilat autoritete e kanë marrë 
ankesën tuaj dhe do t’ju sigurohen të dhënat 
e tyre të kontaktit.

Nëse ankesa është e papranueshme, ne 
do të përpiqemi t’ju ndihmojmë dhe t’ju 
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sigurojmë informata për mekanizmat e tjerë 
në dispozicion për rastin ose shqetësimin tuaj 
specifik.

Autoritetet e duhura do të hetojnë rastin tuaj 
dhe do të marrin një vendim përkatës, i cili 
mund të përfshijë masa administrative ose 
disiplinore kundër personit në fjalë.

Koha e nevojshme për të shqyrtuar ankesën 
mund të ndryshojë varësisht nga autoriteti 
i përfshirë në rast. Zyrtari i të Drejtave 
Themelore të Frontex-it është i angazhuar 
për të siguruar një proces të dobishëm, efikas 
dhe të drejtë të menaxhimit të ankesave.

Gjatë procesit, të dhënat tuaja personale 
(emri, të dhënat e kontaktit etj.) mbrohen 
dhe ne do të marrim miratimin tuaj për 
ta përcjellë atë tek autoritetet përkatëse 
kombëtare.
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