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Vprašanje za ustni odgovor O-000094/2012 

za Komisijo 
Člen 115 poslovnika 

Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Sophia in 't Veld, Nadja Hirsch, Baroness 

Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Ivo Vajgl, Gianni 

Vattimo, Nathalie Griesbeck 
v imenu skupine ALDE 

Zadeva: Nadaljnji ukrepi po obisku delegacije odbora EP LIBE na Siciliji in nedavnimi smrtnimi 
primeri v Sredozemlju 

Delegacija odbora Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 
(LIBE) je obiskala Sicilijo od 24. do 26. novembra 2011, da bi pregledala centre za migrante. Po 
obisku so bile italijanske oblasti zaprošene za nadaljnje informacije, ki pa jih doslej še niso 
posredovale. Te informacije so nadvse pomembne, če želimo razumeti, kaj se je zgodilo leta 2011, in 
zagotoviti ustrezen odziv na izzive glede migracij in zaščite. Medtem je bilo najdenih pet mrtvih ljudi v 
čolnih, v katerih se jih je vozilo na stotine, ki so prispeli na Lampeduso po 17. marcu. Tri dni so 74 
somalijskih migrantov zadrževali na tunizijski ribiški ladji južno od Lampeduse, nato so jih poslali nazaj 
v Tunizijo. Pozivamo Komisijo, naj zagotovi natančne informacije o tem, po potrebi tudi tako, da po njih 
povpraša italijanske oblasti, zlasti v zvezi z: 

1. ukrepi, ki jih nameravata sprejeti EU in Italija, da bi se izvršila sodba velikega senata Evropskega 
sodišča za človekove pravice v zadevi Hirsi Jamaa in drugi proti Italiji; 

2. nedavnimi prihodi in ravnanjem v nujnih primerih; 

3. Lampeduso, zlasti: datumi prihoda in število vpletenih oseb, število tistih, ki so nastanjene v 
vsakem centru, ter transferji iz Lampeduse v druge centre na celini; pravni okvir in razlogi za 
proglasitev pristanišča Lampeduse za „nevarno pristanišče” za migrante; ali bo odločitev 
spremenjena in če, kdaj; časovni okvir za ponovno izgradnjo centra na Lampedusi in pravni okvir 
ter razlogi za njegovo zaprtje za medije in delegacijo Sveta Evrope, ter, ali in kdaj se bo ta 
odločitev ponovno pretehtala; 

4. pravnim okvirom za centre CIE (centri za identifikacijo in izgon) in CARA (sprejemni centri za 
prosilce za azil) ter razlogi, zakaj se prosilcev za azil iz centrov CIE ne premesti v centre CARA 
po tem, ko zaprosijo za azil; podrobnimi podatki v zvezi z obdelavo prošenj za azil ter z njihovim 
reševanjem; 

5. besedilom sedanjih in predhodnih sporazumov med Italijo ter Tunizijo in Libijo ter natančnimi 
informacijami o njihovem izvajanju v praksi, zlasti po obisku italijanskega ministrskega 
predsednika v Libiji januarja 2012; 

6. upravljanjem centrov CIE in CARA na Siciliji, kar zadeva lokacijo struktur in pogodbene agencije; 
ali so se razmere za sprejem izboljšale (obnovitvena dela v centru CARA v Salini Grande; pomoč 
in zagotovitev primernih oblačil v centru CARA v Mineu);  

7. zagotovitvami glede nadaljevanja projekta Presidium v naslednjih letih; 

8. prejetimi sredstvi EU in kako so bila uporabljena v zvezi z upravljanjem migracij v letih 2011 in 
2012; in dejavnostmi agencije Frontex v Siciliji. 
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