HRVATSKI SABOR
KLASA: 021-12/17-18/27
VRBROJ: 65-17-02
Zagreb, 24. siječnja 2017.

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
gospodinu
VIahi Orepiću, ministru

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Ranka Ostojićazastupnika u
Hrvatskom saboru, postavljeno sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Molim odgovorite na postavljeno zastupničko pitanje, sukladno odredbi članka
142. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u roku od 30 dana od dana kada je pitanje
dostavljeno.

PREDSJEDNIK
Bozo Petrov

Na znanje:

- U adi Republike Hrvatske
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HRVATSKI SABOR
zastupnik
Ranko Ostojić
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Zagreb, 20. siječnja 2017.
PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet: Zastupničko
unutarnjih poslova

pitanje

za

gosp.

Vlahu

Orepića,

ministra

Na temelju članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora upućujem zastupnička
pitanja za gospodina Vlahu Orepića, ministra unutarnjih poslova.
- Da li hrvatska policija, protivno Zakonu o međunarodnoj zaštiti, ne omogućava
državljanima trećih država ili osobama bez državljanstva da zatraže međunarodnu
zaštitu?
- Da li u takvim situacijama hrvatska policija prema tim osobama primjenjuje fizičku
silu?
Obrazloženje: Kroz izvješćivanje hrvatskih medija proteklih dana, iznesena je
informacija kako je u petak, 20. siječnja 2017., Human Rights Watch (HRW) priopćio
da hrvatska policija tjera tražitelje azila natrag u Srbiju, a u nekim slučajevima
primjenjuje i silu, te im, faktično, ne omogućava da zatraže zaštitu. To priopćenje je,
kako se navodi, rezultat razgovora HRVV-a s deset Afganistanac, među kojima je bilo
i dvoje djece bez pratnje koji su, kako je navedeno, otjerani natrag u Srbiju, nakon
što su u studenome 2016. uhvaćeni na hrvatskome teritoriju. Devet tražitelja
međunarodne zaštite je istaknulo da su ih policijski časnici između ostalog i udarali, a
svi su izjavili da su im oduzeli osobne stvari, uključujući novac ili mobitele.
Molim Vas odgovor na pitanje koji je u interesu cjelokupne hrvatske javnosti.

zastupnik
anko Ostojić

