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Pergunta prioritária com pedido de resposta escrita  P-005960/2020
à Comissão
Artigo 138.º do Regimento
Domènec Ruiz Devesa (S&D), Kati Piri (S&D), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Dietmar 
Köster (S&D), Bettina Vollath (S&D), Evin Incir (S&D), Pierfrancesco Majorino (S&D), César 
Luena (S&D), Javi López (S&D), Petra Kammerevert (S&D), Andreas Schieder (S&D), Elena 
Yoncheva (S&D), Erik Marquardt (Verts/ALE), Abir Al-Sahlani (Renew), Irena Joveva (Renew), 
José Gusmão (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), Damian Boeselager (Verts/ALE), Isabel 
Santos (S&D)

Assunto: Alegado envolvimento da Frontex em devoluções ilegais de requerentes de asilo

A 23 de outubro de 2020, o Der Spiegel publicou o seu inquérito intitulado “EU Border Agency 
Frontex Complicit in Greek Refugee Pushback Campaign” (A Frontex, a Agência Europeia de Gestão 
da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas dos Estados-Membros da UE, cúmplice da 
campanha grega de devoluções forçadas de refugiados). Na reunião da Comissão LIBE de 6 de julho 
de 2020, o Sr. Fabrice Leggeri negou ter qualquer conhecimento de devoluções por parte das 
autoridades gregas, à exceção de um caso que classifica como "mal-entendido". Não obstante o que 
precede, o artigo revela que funcionários da Frontex dispõem de informações relativas a, pelo 
menos, seis casos em que as autoridades gregas efetuaram devoluções forçosas sem oferecer a sua 
ajuda aos migrantes em perigo e não obstante a obrigação do Código de Conduta dos agentes da 
Frontex de evitar repulsões. De entre estes incidentes figura, nomeadamente, um que teve lugar no 
dia 8 de junho de 2020, em que o navio da Frontex MAI 1103 bloqueou uma embarcação com 
migrantes, provocou intencionalmente ondas perigosas que impediram que avançasse e abandonou 
o local depois de as autoridades gregas terem chegado e terem feito retroceder a embarcação.

1. Que medidas tenciona a Comissão e a Frontex adotar para garantir que incidentes como os 
acima referidos não voltem a acontecer?

2. A Comissão sabe se o Sr. Fabrice Leggeri não tinha, de facto, qualquer conhecimento dos 
incidentes acima referidos quando compareceu perante a Comissão LIBE?

3. Tendo em conta o que precede, qual é a posição da Comissão relativamente às 
responsabilidades políticas que, em consequência, a Frontex deve assumir?


