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 Ερώτηση του ευρωβουλευτή Κ. Παπαδάκη του ΚΚΕ

Για τη δράση των ΜΚΟ
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Ανεξέλεγκτη δράση των ΜΚΟ διαπιστώνει ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Κώστας Παπαδάκης σε ερώτηση που κατέθεσε προς
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θυμίζοντας πως σε αντίστοιχη ερώτηση που είχε κατατεθεί τον Αύγουστο, η Επιτροπή είχε
απαντήσει ότι γνωρίζει το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ΜΚΟ στη διαχείριση του προσφυγικού. 

Ανεξέλεγκτη δράση των ΜΚΟ διαπιστώνει ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Κώστας Παπαδάκης σε ερώτηση που κατέθεσε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θυμίζοντας πως σε

αντίστοιχη ερώτηση που είχε κατατεθεί τον Αύγουστο, η Επιτροπή είχε απαντήσει ότι γνωρίζει το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ΜΚΟ στη διαχείριση του

προσφυγικού. 

 

Ο ευρωβουλευτής τονίζει ότι υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα που περιλαμβάνουν σοβαρές καταγγελίες «για τη δράση των
ΜΚΟ στο βόρειο Αιγαίο, που μόνο με την αρωγή, τη διάσωση και την υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών δεν έχουν
σχέση, ενώ έχουν κινηθεί και ποινικές διαδικασίες σε μέλη τους». Πιθανότατα ο ευρωβουλευτής αναφέρεται στις ποινικές
διώξεις που έχουν ασκηθεί σε βάρος Ισπανών και Δανών διασωστών και άλλων μελών ΜΚΟ στη Λέσβο.

Σε άλλο σημείο, ο ευρωβουλευτής αναφέρει ότι η Επιτροπή Ελέγχου του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης
αναφέρει πως «από τα “αναπτυξιακά κονδύλια” που χειρίζονται οι 139 πρεσβείες της Ε.Ε. σ’ όλον τον κόσμο και φτάνουν
συνολικά τα 20,5 δισ. ευρώ το χρόνο, περίπου τα 10 “χάνονται” σε πολυπλόκαμα δίκτυα διαφόρων ΜΚΟ, ενώ 92,5
εκατομμύρια ευρώ από προγράμματα βοήθειας μέχρι τώρα είτε απέτυχαν, είτε τα χρήματα σπαταλήθηκαν.

Στη συνέχεια ο ευρωβουλευτής ζητά να μάθει ποιες ΜΚΟ χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. για τη δράση τους στα ελληνικά
νησιά, ποιός είναι ο σκοπός της κάθε μίας από αυτές, με ποια κριτήρια επιλέχτηκαν για χρηματοδότηση και ποια είναι η
πραγματική δράση τους.

Τέλος, καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει θέση επί της ανάγκης ύπαρξης κρατικών οργανισμών και υποδομών με
πλήρη στελέχωση σε προσωπικό και μέσα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες διάσωσης, φιλοξενίας, περίθαλψης
και φροντίδας μεταναστών.
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