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Συζητήθηκε την Παρασκευή (13 Δεκεμβρίου) στη Βουλή η επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού
Β’ Πειραιώς της ΔΗΜΑΡ Μαρίας Γιαννακάκη σχετικά με την εφαρμογή της επιχείρησης
«Αταλάντα» στην Μεσόγειο.
Η ερώτηση αφορά σε πρόσφατη πρωτοβουλία των Ιταλών Υπουργών Εξωτερικών και
Άμυνας για ύπαρξη πολιτικής ασφαλείας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της
εμπορίας ανθρώπων, που θα δρα συμπληρωματικά στις υφιστάμενες κοινοτικές δράσεις
στα βόρεια και βορειοανατολικά ύδατα της Αφρικής. Μεταξύ αυτών προτείνεται και η
επέκταση της επιχείρησης «Αταλάντα» στην προαναφερθείσα περιοχή. Την πρωτοβουλία
αυτή, στήριξε και ο Υπουργός Εξωτερικών στο Συμβούλιο Υπουργών της 18ης Νοεμβρίου.
Να σημειωθεί ότι η επιχείρηση «Αταλάντα» είναι στρατιωτικής φύσεως με σκοπό την
πάταξη της πειρατείας στην Σομαλία, η οποία έχει προκύψει κατόπιν ψηφισμάτων του ΟΗΕ.
Παράλληλα, τα κράτη-μέλη του Νότου εκδήλωσαν την αντίθεσή τους στον Κανονισμό
«FRONTEX Θαλάσσια Σύνορα», κυρίως στα άρθρα 9 και 10 περί επέμβασης προς διάσωση
πλεούμενου και απόβασης επιβατών, γεγονός που φέρνει τις εν λόγω χώρες σε
αντιπαράθεση με την FRONTEX.
Σε απάντηση προς προηγούμενη σχετική ερώτηση των Βουλευτών της Δημοκρατικής
Αριστεράς, Μ. Γιαννακάκη και κου Αναγνωστάκη, δεν υπήρχε καμία αναφορά στα δυο
προαναφερθέντα σημεία. Ο αρμόδιος Υπουργός ερωτήθηκε με ποιο σκεπτικό η Ελληνική
πλευρά υποστηρίζει μία στρατιωτική επιχείρηση κατά αμάχων και για ποιους λόγους
παρατηρείται αυτή η αντιπαράθεση με την FRONTEX.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο Κοινοβούλιο η Μαρία Γιαννακάκη αναφέρθηκε στο
σύνολο του ιταλικού τύπου που επιβεβαιώνει την πρόθεση των Ιταλών Υπουργών αναφορικά
με την εφαρμογή της εν θέματι επιχείρησης. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο η Ελληνική πλευρά
οφείλει να είναι κάθετα αντίθετη αφού κάτι τέτοιο ταυτίζει επί της ουσίας την παράτυπη
μετανάστευση με την πειρατεία και συνιστά καταπάτηση του πυρήνα των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Επιπλέον, μία τέτοιας κλίμακας επιχείρηση θα στερούσε σημαντικούς πόρους
είτε από την πολιτική ασύλου είτε από άλλους τομείς, όπου τα κονδύλια θα
χρησιμοποιούνταν αποδοτικότερα.
Ο Υπουργός Δημήτρης Κούρκουλας ανέφερε την αντίθεσή του σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο
και εστίασε κυρίως στο ζήτημα αντιπαράθεσης με την FRONTEX. Τόνισε ότι θα πρέπει να
τηρηθεί το πλαίσιο εντολών όπως ισχύει σήμερα, ενώ η ανάληψη επιχειρήσεων έρευνας και
διάσωσης από την FRONTEX, κρίνεται από το Ελληνικό Υπουργείο, ως περιττή
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