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Министрите на външните работи и на отбраната от Европейския съюз се договориха за започването
на военна операция в Средиземно море, която да се бори с трафика на хора. Операцията ще
започне най-рано следващия месец, съобщава БНТ.
Кога точно ще започне операцията все още не е известно. Решение за точната дата ще бъде взето
вероятно на следващия съвет на министрите на външните работи, който е през юни. Военната
операция ще протече в няколко етапа, които са съобразени с международното законодателство.
Федерика Могерини, върховен представител на Европейския съюз за външната политика: Първата
фаза на операцията е събирането и споделянето на разузнавателна информация. Това трябва да
откаже поне част от трафикантите. Втората фаза е инспектирането на плавателните съдове.
Третата стъпка ще бъде неутрализирането на тези плавателни съдове. Трябва да се разруши
системата на трафикантите, организацията, която имат. Искаме да разрушим инструментите, които
използват,за да забогатеят. Искаме да унищожаваме корабчетата, за да не могат да бъдат
използвани отново.
Целта е да се прекрати бизнес модела на трафикантите на хора, които печелят по около един
милион долара на лодка, пълна с бежанци.
За да започне такава операция е необходима резолюция на Съвета за сигурност на ООН. Могерини
обяви, че се надява решението да бъде взето възможно най-бързо, защото се очаква през лятото
да има още по-голям приток на имигранти към Европа.
От началото на годината досега при опит да достигнат Европа от Либия, в Средиземно море са
загинали най-малко 1800 души.
Тагове: имигранти [2]
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