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انفرادی شکایات 

کا طریقہ کار

6/ اکتوبر 2016 کو, فرنٹیکس, یورپی بوڈر اور 

کوسٹ گارڈ ایجنسی نے ریگولیشن ﴿یورپی﴾ 

2016/1624 یورپی پارلیمنٹ اور کونسل )ایجنسی 

کے ریگولیشن( کے تحت ایک انفرادی شکایات کا 

طریقہ کار قائم کیا ہے ۔ شکایات کا یہ طریقہ کار 

فرنٹیکس کو اپنی سر گرمیوں کے تعلق سے بنیادی 

حقوق کے احترام کی نگرانی کرنے کے اہل بناتا ہے.

اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ فرنٹیکس کے کارکنوں 

کی سرگرمیوں سے براہ راست متاثر ہوئے ہیں، اور 

آپ کا خیال ہے کہ ان اعمال کے وجہ سے آپ کے 

بنیادی حقوق کی خالف ورزی کی گئی ہیں، آپ 

ایجنسی کو شکایت پیش کر سکتے ہیں. ایجنسی 

کے قوانین کا آرٹیکل 34 بیان کرتا ہے کہ اپنے 
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کاموں کو انجام دینےمیں، فرنٹیکس یورپی یونین 

کے قانون اور بنیادی حقوق کے چارٹر کے مطابق 

بنیادی حقوق کی حفاظت کی ضمانت دے گا. 

دیگر حقوق کے عالوہ ، ایجنسی ان حقوق کا احترام 

کرے گی: وطن واپسی نہ کرنے کا اصول اور بچوں 

کی خصوصی ضروریات, اکیلے نابالغوں، متاثرین 

کی انسانوں کی اسمگلنگ روک تھام، متاثرین کو 

طبی امداد، بین االقوامی تحفظ کی ضروریات، 

سمندر میں مصیبت زدہ افراد اور دوسرے 
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مخصوص غیر محفوظ حاالت میں ملوث افراد 

کے ححقوق ۔ 

سرحدوں اور ساحل کے محافظ افسران سے لے 

کر مترجمین اور دیگر اہلکار، فرنٹیکس کے کاموں 

میں حصہ لینے واال ہر شخص بنیادی حقوق کے 

تحفظ کی ضمانت دینے میں اپنا کردار ادا کرتا 

ہے. ایجنسیوں کے پائلٹ منصوبوں کے دوران 

یہ شکایات درج کی جاسکتی ہیں، واپسی کی 

کارروائیوں، مشترکہ کارروائیوں، تیزی سے سرحدی 

مداخلت، مینجمنٹ سپورٹ ٹیم کی تعیناتی اور 

واپسی کی مداخلت کے بارے میں.



5

کون شکایت پیش 

کر سکتا ہے؟

اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ فرنٹیکس کی سرگرمی 

میں ملوث کارکنوں کے سرگرمیوں کی وجہ سے 

براہ راست متاثر ہوئے ہیں. اس بات سے کوئی فرق 

نہیں پڑتا ہے کہ آپ کی عمر کتنی ہے، آپ ایجنسی 

میں ایک شکایت پیش کر سکتے ہیں ۔

آپ کی نمائندگی کوئی بھی فریق )مثال کے طور پر 

دوسرے شخص، وکیل، تنظیم، خاندان کے رکن، 

قانونی سرپرست وغیرہ( کر سکتا ہے وہ آپ کی 

جانب سے شکایت درج کرسکتا ہے . تاہم یہ الزمی 

نہیں ہے اور نہ ہی ضرورت ہے.

کئی معامالت میں شامل ہونے والے شکایات کو 

مشترکہ طور پر بھی پیش کیا جاسکتا ہے اگر وہ 

ایک جیسے واقعات کا حوالہ دیتے ہوں.
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شکایت کیسے پیش کریں؟

یہ الزمی ہے کہ شکایت کسی بھی زبان ، عربی، 

پشتو، اردو اور ٹگرینیا میں لکھی گئی ہو. آپ 

شکایت کنندہ فارم کا استعمال کرنا چاہتے ہوں 

تو یہ ایجنسی کی ویب سائٹ پر مختلف زبانوں 

میں دستیاب ہیں. شکایت فارم کا استعمال کرتے 

سےبنیادی حقوق آفیسر کو آپ کی شکایت پر 

زیادہ مؤثر طریقے سے عمل کرنے میں مدد ملےگی. 

تاہم، آپ اپنی پسند کے دیگر تحریری ذرائع سے 

بھی ایک شکایت پیش کر سکتے ہیں.

اپنی شکایت بھیجنے کے لئے آپ بنیادی حقوق 

آفیسر کو ای میل، خط یا الیکٹرانک طریقے سے 

ہماری ویب سائٹ پر موجود آن الئن شکایت فارم 

 کا استعمال کر سکتے ہیں.

http://frontex.europa.eu/complaints/



7

 ای میل:

complaints@frontex.europa.eu

ڈاک کا پتہ:

Frontex, Fundamental Rights Officer,  

Complaints Team 

Plac Europejski 6 

00-844 Warsaw 

Poland
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شکایت کا طریقہ کار 

کیسے کام کرتا ہے؟

فرنٹیکس بنیادی حقوق افسر شکایت کو رجسٹر 

کرے گا اور یہ طے کرے گا کہ آپ کی شکایت 

شکایات کے طریقہ کار کے قواعد کے تحت قابل 

قبول ہے کہ نہیں. آپ کو ہمیشہ مطلع کیا جائے گا 

کہ آپ کی شکایت قابل قبول ہے کہ نہیں.

اگر یہ قابل قبول ہے، تو شکایت فرنٹیکس 

ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو بھیجی جاتی ہے، اور اگر قومی 

عملہ اس خالف ورزی میں ملوث تھا، تو یہ 

متعلقہ ممبر ریاست کے حکام کو بھیجا جاتا ہے. 

آپ کو مطلع کیا جائے گا کہ کس حاکم یا حکام نے 

آپ کی شکایت موصول کی ہے اور آپ کو ان کے 

رابطے کی تفصیالت فراہم کی جائے گی.
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اگر شکایت ناقابل قبول ہے تو، ہم آپ کی مدد کرنے 

کی کوشش کریں گے اور آپ کے مخصوص کیس یا 

سروکار کے مطابق دستیاب دیگر طریقہ کار کے بارے 

میں معلومات فراہم کریں گے.

متعلقہ حکام آپ کے کیس کی تحقیقات کریں گے اور 

اس کے متعلق فیصلہ کریں گے، جس میں اس فرد کے 

خالف انتظامی یا انضباطی تدابیر شامل ہوسکتی ہیں.

شکایت پر عملدرآمد کرنے کے لئے ضروری مدت کا 

انحصار حاکم کے ملوث ہونے پر کرے گا. فرنٹیکس 

بنیادی حقوق آفیسر ایک مؤثر، کارگر اور منصفانہ 

شکایت کے انتظام کے عمل کو یقینی بنانے کے لئے 

مصروف عمل ہے.

اس عمل کے دوران آپ کی ذاتی معلومات )نام، رابطے 

کی تفصیالت، وغیرہ( ہمارے پاس محفوظ ہیں اور 

اس بارے میں ہمیں متعلقہ قومی حکام کو آگے بڑھانے 

کے لئے آپ کی رضامندي کی ضرورت ہے.
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