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Considera pouco eficaz o plano daUnião Europeia para travarvinda demais de ummilhão
demigrantes Para Coelho a tragédia noMediterrâneo resulta de falta de vontade política

Medidas da UEsão insuficientes
não evitam mais mortes

SÍLVIA FRECHES

Foi o relator do regulamento que
determinaquenasmissões da
Frontex aprioridade deve ser sal
varvidas Queorientações con
cretas existemnesse sentido

O regulamento impõe a obrigação
concreta de salvarvidas pelasmis
sões daFrontexquando confronta
das com barcos em perigo Impõe
que os direitos fundamentais to
memprimazia sobre as operações
de patrulhamento Impõe que se
faça uma análise individual de
cadauma destas pessoas antes de
qualquerdecisão seja elao acolhi
mento ou o retorno O regulamen
to define regras para o estabeleci
mento dos planos operacionais e
regula com detalhe as fases de
emergência e a responsabilidade
dos agentes daFrontex
Perante o número de pessoas que
têmmorrido é de concluirque
algo tem falhado
AUnião não tem sido capaz de ter
uma abordagem comum a todos
osníveis Somos um continente na
prática comumafronteira externa
comum A tragédia que se temve
rificado noMediterrâneo resulta de

falta de vontade política Os pro
blemas emÁfrica são conhecidos
conflitos e revoluções noNorte de
África também agravados pelo
colapso da Líbia a guerra da Síria
a barbárie do autointitulado Esta

do Islâmico Já sabíamos que isto
podia acontecermasmuitos go
vernos dos Estadosmembros pa
recem ter mais receio de movi
mentos radicais xenófobos contra

estrangeiros do que a censuramo

ral pela inação e outros estão pri
sioneiros de uma reprovável sovi
nice orçamental
Como avalia os recursos financei

ros e operacionais associados à
operação daFrontex Triton
Os recursos financeiros colocados

àdisposição daFrontexparaaope
ração Triton da UE foram de 2 9
milhões mês Em comparação a
operação italiana Mare Nostrum
tinha cerca de 9milhões de euros
mês Foi levada a cabo exclusiva

mente pelas autoridades italianas
terminada a 30 outubro de 2014

porque a Itáliafoideixadasozinha
O número de pessoas a tentaratra
vessar o mediterrâneo aumentou

em cerca de 50 nos primeiros
meses deste ano face a2014 Ares
posta é evidente os recursos são
escassos

Quemeios estão associados nas
ações daFrontex
AFrontexnão dispõe demeios pró
prios Aliás a Frontex não é uma
agência operacional strictu sensu
Ou seja os equipamentos mas
tambémos agentes são colocados
à disposição daFrontex que coor
dena as operações Portanto na
realidade aFrontexestámuito de

pendente das vontades dos Esta
dosmembros A Frontexdeveria

serumaverdadeirapolíciade fron
teiras comcapacidade de atuação
própria commeios parapatrulhar
as fronteiras e salvarvidas

AsdezmedidasparaoMediterrâ
neo apresentadaspelaUniãoEu
ropeia eque serão discutidasna
cimeiradeamanhã são suficien
tesparatravarestas tragédias
As medidas são insuficientes São

sobretudo policiais e repressivas
são necessárias mas insuficientes
Tomadas não evitammaismortes

e essa é a urgência a que temos de
responder hoje Quando tomei
conhecimento dessasmedidas fiz

o exercício de compará las comas
apresentadas em2013 após a tra
gédia emLampedusa Está lá qua
se tudo Apequenagrande diferen
çaprende se na referênciaexplícita
aoperações deBusca e Salvamento
e à referência da solidariedade in
tracomunitária Em2012 constava

dasmedidas apresentadas Nestes
dez pontos não consta Lamentá
vel omissão
Itália Grécia eMaltadeveriam re
cebermaiorapoio financeiro
AUE dispõe demecanismos espe
cialmente dedicados a questões de
Fronteiras Paraoperíodo2014 2020
o Fundo para a segurança interna
dispõe de 3 8 milmilhões de euros
dos quais quase2 8milmilhões são
parafronteiras evistos Estes instru
mentos servem também para ate
nuarsituaçõesde fortepressão como
a que está a ser sentida por países
comoItália GréciaeMalta AUEnão
temsido capazdeagirdeformacon
certadaparafazerface ao queseestá
apassar nomediterrâneo
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