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Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-002959/2020
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Konstantinos Arvanitis (GUE/NGL), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Juan Fernando López 
Aguilar (S&D), Tineke Strik (Verts/ALE), Dietmar Köster (S&D), Cornelia Ernst (GUE/NGL), 
Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Petros Kokkalis (GUE/NGL), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), 
Elena Kountoura (GUE/NGL), Sira Rego (GUE/NGL), Manu Pineda (GUE/NGL), Nikolaj Villumsen 
(GUE/NGL), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL)

Betreft: Toewijzing van geheime middelen door de Griekse regering aan haar Ministerie van 
Asiel en Migratie

Het Griekse Ministerie van Asiel en Migratie heeft een wetsontwerp inzake migratie ingediend met als 
titel “Verbetering van de immigratiewetgeving, wijziging van bepalingen in wetten 4636/2019 (A’ 169), 
4375/2016 (A’ 51), 4251/2014 (A’ 80) en andere bepalingen”. In artikel 55 van het wetsontwerp wordt 
voorzien in de mogelijkheid voor het ministerie om geheime middelen te beheren, die zowel in het 
binnenland als in het buitenland kunnen worden toegewezen, in verband met “vertrouwelijke nationale 
doeleinden”, met als vage motivering dat deze middelen dienen voor de bescherming van de 
“nationale veiligheid”.

Na talrijke bezwaren is het ministerie overgegaan tot het aanbrengen van een aantal verbeteringen in 
de wetgeving, met betrekking tot de samenstelling van het “Comité voor speciale uitgaven” en de 
informatieverstrekking over de betrokken middelen aan het Griekse Parlement. Toch blijft over de 
transparantie en de aflegging van verantwoording veel bezorgdheid bestaan.

1. Hoe zal de Commissie ervoor zorgen dat het gebruik van deze geheime middelen strookt met de 
EU-wetgeving (d.w.z. dat zij gebruikt worden om te voorzien in de behoeften van asielzoekers, 
met eerbiediging van hun rechten)?

2. Welke gevolgen heeft de intentie van de Griekse regering om gevaren voor de “nationale 
veiligheid” aan te pakken voor de door de EU aan Griekenland verstrekte financiële hulp, die 
bedoeld is om aangelegenheden in verband met vluchtelingen en asielzoekers te beheren?

3. Welke precieze acties komen volgens de Commissie voor deze middelen in aanmerking, zowel 
in Griekenland als in het buitenland, en zal zij op de besteding van deze geheime middelen 
toezicht houden en eisen dat hierover verantwoording wordt afgelegd?


