
PE745.721v01-00

Pergunta com pedido de resposta escrita E-000784/2023
ao Vice-Presidente da Comissão/Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros 
e a Política de Segurança
Artigo 138.º do Regimento
Mounir Satouri (Verts/ALE), Jan-Christoph Oetjen (Renew), Damien Carême (Verts/ALE), Brando 
Benifei (S&D), Olivier Chastel (Renew), Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Marie Toussaint 
(Verts/ALE), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Cornelia Ernst (The Left), Erik Marquardt (Verts/ALE), 
Aurore Lalucq (S&D), Pascal Durand (S&D), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Margarida 
Marques (S&D), Tineke Strik (Verts/ALE)

Assunto: Resposta da União Europeia às observações racistas do Presidente tunisino Kaïs Saïed 
sobre os migrantes subsarianos e as consequentes violações dos direitos humanos

No passado dia 21 de fevereiro, o Presidente tunisino referiu-se às «hordas de migrantes ilegais» 
subsarianos, acusando-os de «violência, crimes e atos inaceitáveis». Trata-se de retórica racista 
semelhante à da extrema-direita na Europa, que desencadeou graves violações dos direitos 
humanos por parte de agentes policiais, cidadãos e alguns deputados, que se sentiram legitimados 
na prática de atos racistas: definição de perfis, detenções, campanhas de ódio nas redes sociais, 
intimidação, agressões...

Este perigoso discurso populista não pode ficar sem resposta da União Europeia. A UE afetou 5,6 
milhões de EUR do Fundo Fiduciário de Emergência para África, destinados a apoiar o direito de 
asilo, os direitos dos refugiados e a proteção dos migrantes vulneráveis na Tunísia. O Novo Pacto da 
Comissão em matéria de Migração e Asilo sublinha que a «cooperação da UE com os países 
parceiros no domínio da governação da migração continuará a assegurar a proteção dos direitos dos 
migrantes e dos refugiados, a combater a discriminação [...]».

Tendo em conta o exposto, convidamos o Vice-Presidente da Comissão/Alto Representante da 
União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança a responder às seguintes perguntas:

1. Quando e como pretende comunicar clara e publicamente a oposição da UE a esta linguagem 
racista?

2. Como tenciona garantir que a cooperação UE-Tunísia em matéria de governação da migração 
proteja os direitos humanos dos nacionais de países terceiros na Tunísia?
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