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Assunto: Novas provas de casos de repulsão na fronteira croata – irá a Comissão finalmente 
começar a reagir?

Em 18 de novembro de 2020, o jornal alemão Der Spiegel publicou uma reportagem sobre casos de 
repulsão ilegal na fronteira croata. A reportagem documenta a forma como os guardas de fronteira 
forçaram requerentes de asilo a voltar a atravessar a fronteira, de regresso à Bósnia-Herzegovina. 
Além disso, a Frontex tem filmado ocorrências de repulsão e de violações graves dos direitos 
humanos na fronteira externa da Croácia.

1. Tendo em conta a fiabilidade da fonte e as provas em vídeo que foram apresentadas, tenciona a 
Comissão abrir prontamente uma investigação sobre as alegações contra os guardas de 
fronteira croatas e a Frontex, tendo simultaneamente em conta as imagens capturadas por esta 
agência?

2. É evidente que os guardas de fronteira não estão a agir em conformidade com o Código das 
Fronteiras Schengen. Que implicações terá tal facto para uma futura adesão da Croácia ao 
Espaço Schengen?

3. Os guardas de fronteira violaram o direito internacional e o direito da UE. Estas violações são 
contrárias ao artigo 2.º do Tratado da União Europeia, ao artigo 13.º do Regulamento (CE) nº 
562/2006 e ao artigo 21.º da Diretiva 2011/95/UE, entre outros. Perante estas violações, que 
medidas, para além da eventual instauração de processos por infração contra o Governo croata, 
tenciona a Comissão tomar em resposta a estes acontecimentos?


