
1167842.DA PE 629.962 

Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-005567/2018 

til Kommissionen 
jf. forretningsordenens artikel 130 

Ernest Urtasun (Verts/ALE), Ana Miranda (Verts/ALE), Judith Sargentini (Verts/ALE), Josep-

Maria Terricabras (Verts/ALE), Eva Joly (Verts/ALE), Jean Lambert (Verts/ALE), Bodil Valero 

(Verts/ALE), Molly Scott Cato (Verts/ALE), Pascal Durand (Verts/ALE), Romeo Franz 

(Verts/ALE), Monika Vana (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Julia Reda (Verts/ALE), 
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Om: Kriminalisering af humanitær bistand 

Byen Riace (Italien) fremstår som et eksemplarisk projekt for integration af migranter. Byens 
borgmester Domenico Lucano har skabt en model for sameksistens for flygtninge og lokalsamfund, 
der har genetableret byens befolkning og økonomi. I denne uge blev han arresteret for "hjælp til ulovlig 
indvandring". 

Optrapningen af sanktioner mod og intimidering af humanitære bistandsydere er ved at blive en 
alarmerende tendens i hele Europa. EU's smuglerpakke (direktiv 2002/90/EF og rammeafgørelse 
2002/946/RIA) har til formål at forpligte medlemsstaterne til at indføre strafferetlige sanktioner for en 
række forskellige slags adfærd i en kontekst præget af retlig flertydighed og usikkerhed. Direktivets 
artikel 1, stk. 2, der fastsætter, at medlemsstaterne har en simpel ikke-bindende mulighed for at 
anvende en undtagelse fra kriminaliseringen af "humanitær bistand", finder ikke anvendelse i tilfælde 
af hjælp til ulovligt ophold. Denne juridiske usikkerhed forværres af, at der mangler en forbindelse til 
de relevante internationale og regionale menneskerettighedsinstrumenter, som fastsætter retlige 
forpligtelser for deltagerstaterne, og i hvilke der ofte opfordres til at yde bistand til nødlidende. 

1. Hvordan agter Kommissionen at reformere den nuværende lovgivning, så der opnås større 
klarhed og ensartethed, gennem en præcisering af, hvilke former for hjælp der ikke bør 
kriminaliseres af medlemsstaterne? 

2. Agter Kommissionen at indføre en obligatorisk undtagelse fra kriminaliseringen af "humanitær 
bistand"? 


