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Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000171/2012 

προς το Συμβούλιο 
Άρθρο 115 του Κανονισμού 

Nathalie Griesbeck, Renate Weber, Sir Graham Watson, Cecilia Wikström, Nils Torvalds, 

Baroness Sarah Ludford, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Edward 

McMillan-Scott, Marietje Schaake, Metin Kazak, Jan Mulder, Stanimir Ilchev 
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

Θέμα: Προετοιμασία της ΕΕ για πιθανή εισροή αιτούντων άσυλο από τη Συρία 

Οι ευρωπαϊκές υποσχέσεις για στήριξη των ατόμων που αναζητούν κατάλυμα έχουν δοκιμαστεί δύο 
φορές στο πρόσφατο παρελθόν. Η ΕΕ απέτυχε συλλογικά σε αυτό το τεστ. 

 700.000 άνθρωποι γλίτωσαν από τη βία στη Λιβύη τον περασμένο χρόνο  ۠  πολλά άτομα κατέληξαν 

σε στρατόπεδα προσφύγων σε γειτονικές χώρες  ۠  από τους 8.000 ανθρώπους που κατά τον 

χαρακτηρισμό των Ηνωμένων Εθνών έχουν ιδιαίτερη ανάγκη βοήθειας, τα κράτη μέλη της ΕΕ 

συμφώνησαν να δεχθούν μόνο 400, σύμφωνα με την Επίτροπο Cecilia Malmström  ۠  ۠  η Νορβηγία, 

χώρα εκτός ΕΕ, δέχθηκε από μόνη της περίπου τόσους ανθρώπους  ۠  ۠  ۠  

 το 2011 περισσότεροι από 50.000 μετανάστες διέσχισαν τη Μεσόγειο επιβαίνοντας σε 

υπερφορτωμένα σκάφη, για να καταλήξουν στην ΕΕ   ۠  ۠  ۠  πολλοί εξέπνευσαν στην προσπάθειά 

τους αυτή, άλλοι κατέφυγαν στην ιταλική νήσο Lampedusa ή στη Μάλτα˙ οι λοιπές χώρες της ΕΕ 
δεν ανέλαβαν πρωτοβουλίες βοήθειας: μόνο 300 πρόσφυγες μεταφέρθηκαν από τη Μάλτα σε άλλα 
κράτη μέλη. 

Στη Συρία, 230.000 πρόσφυγες κατέφυγαν σε γειτονικές χώρες από τότε που, πριν από 18 μήνες, 
ξεκίνησαν οι μάχες. Η βία δεν αναμένεται ότι θα σταματήσει άμεσα ούτε και υπάρχει ελπίδα για ταχεία 
επίλυση της διαμάχης αυτής. Η Τουρκία επιχειρεί τώρα να αντιμετωπίσει το κύμα των 80.000 
προσφύγων καθώς και άλλων 10.000 προσφύγων οι οποίοι αναμένουν στα σύνορα χρήζοντας 
επειγόντως προστασίας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Η ΕΕ πρέπει να μείνει σταθερή στις αξίες της διαφάνειας και της αλληλεγγύης που τη διέπουν και να 
προστρέξει σε βοήθεια των διωκόμενων Σύριων, αντί να αφήσει τις γειτονικές χώρες να 
αντιμετωπίσουν μόνες τους πιθανή εισροή αιτούντων άσυλο. 

Ποιες θα είναι οι προπαρασκευαστικές πράξεις του Συμβουλίου ενόψει της πιθανής άφιξης αιτούντων 
άσυλο από τη Συρία; 
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