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Pergunta com pedido de resposta oral  O-000021/2020
ao Conselho
Artigo 136.º do Regimento
Nathalie Colin-Oesterlé
em nome do Grupo PPE

Assunto: Repatriamento de zonas de conflito dos filhos de jiadistas nacionais de Estados-
Membros da UE e política de segurança interna da UE

O conflito armado no Iraque e na Síria, que começou em 2011, resultou na saída de muitos cidadãos 
europeus dos seus países para se juntarem às fileiras dos combatentes jiadistas.

Desde 2014, e a emergência do Daesh, estima-se entre 5 mil e os 6 mil o número desses 
combatentes. A queda do autoproclamado «califado», localizado no território do Iraque e da Síria, no 
início de 2019, conduziu ao regresso à União Europeia dos combatentes europeus, das suas famílias 
e, consequentemente, dos seus filhos.

Face a este problema, cada Estado-Membro, de acordo com os seus próprios critérios específicos, 
decide sobre o repatriamento das crianças ou famílias, tendo sempre em conta o melhor interesse da 
criança.

Contudo, em alguns casos, os tribunais exigem dos Estados-Membros o repatriamento de alguns dos 
seus nacionais.

Uma vez repatriadas para o respetivo país de origem, a reintegração e a desradicalização destas 
crianças coloca grandes problemas, especialmente no caso de serem repatriadas com as respetivas 
mães radicalizadas.

Além disso, no caso de crianças mais crescidas que tenham estado em situações de combate ou que 
tenham sido confrontadas com cenas de extrema violência, há que avaliar e monitorizar com 
regularidade a ameaça que podem representar para a segurança interna da União.

O terrorismo não conhece fronteiras dentro da União Europeia e os vários ataques terroristas dos 
últimos anos mostraram que certas operações são preparadas simultaneamente em vários Estados-
Membros. A segurança interna da União está em jogo e pode estar ameaçada.

1. Neste contexto, que iniciativas pretende tomar o Conselho, com o apoio da Comissão para 
preservar a segurança interna da União face a esta ameaça a curto e médio prazo?

2. Que cooperação específica, técnica e financeira, pode ser posta em prática entre os Estados-
Membros?
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