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Assunto:

Repatriamento de potenciais vítimas de tráfico de seres humanos em violação da
suspensão de repatriamento emitida a seu respeito pelo Tribunal de Roma (Primeira
Secção)

No passado dia 17 de setembro, duas dezenas de mulheres nigerianas, vítimas potenciais de tráfico
de seres humanos, foram repatriadas para a Nigéria do aeroporto romano de Fiumicino. À medida
que chegavam as cópias das notificações de suspensão – emitidas pelo Tribunal enquanto se
desenrolavam os procedimentos de repatriamento e prontamente enviadas à prefeitura da polícia
pelos advogados da "Clinica Legale" (serviço de assessoria jurídica) da Universidade de Roma 3 –
ativistas reunidos no aeroporto solicitavam à polícia de fronteiras que fizesse descer do avião as
pessoas em causa. No entanto, apenas foi autorizada a desembarcar uma mulher nigeriana à qual
tinha sido concedida pelo Tribunal a suspensão da execução da ordem de repatriamento. Pelo menos
duas outras destinatárias de uma ordem análoga – notificada às 13.43 pelos advogados à polícia de
Roma, ou seja, muito antes de o avião abandonar o território italiano, às 15.30 – foram repatriadas,
contrariamente à decisão do Tribunal.
A Comissão poderá esclarecer estes episódios recentes e avaliar se tal constitui uma violação do
artigo 19.º, n.º 2, da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, dos artigos 9.º e 13.º, n.º 2,
da Diretiva "Regresso" (2008/115/CE) e dos artigos 20.º e 21.º da Diretiva relativa ao estatuto de
refugiado (2011/95/UE)?
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