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Pergunta com pedido de resposta oral O-000051/2018 

à Comissão 
Artigo 128.º do Regimento 

Kati Piri 
em nome do Grupo S&D 

Renate Sommer 
em nome do Grupo PPE 

Bodil Valero 
em nome do Grupo Verts/ALE 

Marietje Schaake 

Assunto: Financiamento do IPA para a Turquia para a gestão da migração 

Ao abrigo do programa do Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA) 2011/2012 para a 
Turquia, a UE financiou veículos blindados Cobra II de vigilância, com um custo aproximado de 
35,6 milhões de euros. Esta assistência financeira tem como objetivo apoiar os esforços do Governo 
turco para melhorar a gestão e a segurança das fronteiras, em conformidade com a política da UE. 
No entanto, a Human Rights Watch e o Der Spiegel noticiaram recentemente que os veículos Cobra II 
foram utilizados para a repulsão forçada de refugiados para o território sírio. De acordo com o 
Observatório Sírio para os Direitos Humanos, pelo menos 42 pessoas perderam a vida ao tentar 
atravessar a fronteira entre a Síria e a Turquia desde setembro último. 

Além disso, a Turquia construiu uma parede de betão ao longo da fronteira turco-síria e já não 
permite que os requerentes de asilo da Síria atravessem a fronteira (salvo em caso de necessidade 
médica). Os veículos Cobra II financiados pela UE encontram-se atualmente a patrulhar junto à 
referida parede. 

1. Está a Comissão ciente de que pode ser vista como tendo ajudado a Turquia a cometer 
violações graves dos direitos humanos e do direito internacional, se ficar provado que os  
veículos Cobra II financiados pela UE estão a ser utilizados para impedir (com recurso à 
violência) o acesso ao asilo na Turquia por parte das pessoas que necessitam de proteção 
internacional? 

2. Poderá a Comissão indicar as condições exatas em que os veículos Cobra II foram fornecidos e 
se tal é compatível com a base jurídica dos fundos do IPA e do artigo 41.º, n.º 2, do TUE? Caso 
seja compatível, poderá a Comissão confirmar que estes veículos só estão a ser utilizados nas 
condições acordadas e e para os fins pretendidos em 2011/2012? 

3. Que sistema de controlo foi estabelecido para avaliar a utilização dos veículos Cobra II e, além 
disso, quais são as sanções previstas se o projeto financiado pela UE não estiver em 
conformidade com o acordo? 
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