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Przedmiot: Stosowanie broni akustycznej przeciwko migrantom i osobom ubiegającym się o azyl w 
Grecji

31 maja 2021 r. agencja Associated Press poinformowała, że na granicy z Turcją grecka policja 
emituje ogłuszający hałas z samochodu ciężarowego. Grecka policja oświadczyła, że planuje 
emitować komunikaty na wysokim poziomie decybeli, aby odstraszać migrantów. Są one częścią 
szeregu nowych fizycznych i eksperymentalnych przeszkód cyfrowych, które są instalowane i 
testowane na granicy grecko-tureckiej o długości 200 km, aby powstrzymać nielegalne 
przedostawanie się migrantów do UE.

Te urządzenia dźwiękowe o dużym zasięgu, zwykle stosowane do rozpraszania manifestantów, 
emitują ogłuszające fale dźwiękowe (do 162 decybeli) odpowiadające hałasowi silnika odrzutowego, i 
mogą powodować poważne problemy zdrowotne, a nawet głuchotę.

3 czerwca 2021 r. rzecznik Komisji Adalbert Jahnz wyraził zaniepokojenie w imieniu Komisji i 
stwierdził, że Komisja będzie dążyć do uzyskania dalszych informacji, zauważając jednocześnie, że 
„środki muszą być proporcjonalne i respektować prawa podstawowe, w tym prawo do azylu i zasadę 
non-refoulement”.

1. Czy Komisja otrzymała informacje na temat zamierzonego zastosowania takich urządzeń i 
oceniła, czy prowadziłoby to do zawracania, co stanowiłoby naruszenie prawa UE i zobowiązań 
międzynarodowych, oraz czy urządzenia te są zgodne z podstawowymi prawami europejskimi, w 
tym z prawem do godności?

2. Czy Komisja może potwierdzić, że żaden taki sprzęt nie był lub nie będzie finansowany ze 
środków UE?
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