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Fråga för skriftligt besvarande E-005517/2020
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
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Angående: Åtal av icke-statliga organisationer i Grekland

I Grekland står 35 medarbetare i icke-statliga organisationer åtalade av myndigheterna för medhjälp 
till människohandel. Några av dessa personer är utländska medborgare, och de icke-statliga 
organisationerna är i första hand europeiska sök- och räddningsorganisationer. Myndigheterna 
hävdar att de använder humanitära insatser som täckmantel för sin verksamhet. Med tanke på 
Greklands asylpolitik är det uppenbart att dessa icke-statliga organisationers livräddande och 
övervakande arbete strider mot de grekiska myndigheternas politiska mål. Kriminaliseringen av icke-
statliga organisationer eller andra icke-statliga aktörer som genomför sök- och räddningsinsatser till 
havs utan att bryta mot gällande regelverk utgör en överträdelse av internationell rätt och är därmed 
inte tillåten enligt EU-rätten, vilket kommissionen bekräftade i sina riktlinjer nyligen för direktivet om 
hjälp till olaglig inresa.

1. Vad kommer kommissionen att göra för att säkerställa att dess riktlinjer tillämpas, med tanke på 
att personer som tillhandahåller hjälp genom att rädda personer i sjönöd inte får åtalas i 
Grekland?

2. Hur planerar kommissionen att skydda unionsmedborgare från att i strid med lagen bli åtalade i 
medlemsstaterna?

3. Eftersom den aktiva förföljelsen av icke-statliga organisationer hindrar deras humanitära insatser 
och lobbyverksamhet går människoliv varje dag till spillo. Vad har kommissionen för strategier för 
att säkerställa att Grekland respekterar skyldigheten att rädda personer i sjönöd?


