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Vprašanje za ustni odgovor O-000172/2012 

za Komisijo 
Člen 115 poslovnika 

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 
v imenu skupine ALDE 

Zadeva: O pripravljenosti EU na morebiten prihod večjega števila prosilcev za azil iz Sirije 

Evropske obljube o podpori ljudem, ki potrebujejo zatočišče, so bile v zadnjem času dvakrat 
postavljene na preizkušnjo. EU je na tem preizkusu v celoti padla: 

 lani je 700 000 ljudi pobegnilo pred nasiljem v Libiji; mnogi so končali v begunskih taboriščih v 
sosednjih državah; od 8000 ljudi, za katere so Združeni narodi ocenili, da potrebujejo nujno pomoč, 
so jih po navedbah komisarke Cecilie Malmström države članice EU privolile sprejeti le 400; 
Norveška, ki ni država EU, jih je sama sprejela skoraj enako število; 

 v letu 2011 je več kot 50 000 beguncev prečkalo Sredozemsko morje v razmajanih čolnih, da bi 
prišli v EU; mnogi so na poti umrli, drugi so prispeli na italijanski otok Lampedusa ali na Malto; 
druge države EU niso priskočile na pomoč: le 300 pribežnikov je bilo z Malte premeščenih v druge 
države članice. 

Od začetka spopadov pred 18 meseci je iz Sirije v sosednje države zbežalo 230 000 ljudi. Nasilju še ni 
videti konca, prav tako ni upanja, da bo prišlo do hitre rešitve konflikta. V Turčiji je trenutno 80 000 
beguncev, dodatnih 10 000, ki nujno potrebujejo zaščito in zdravstveno pomoč, pa jih še čaka na 
njenih mejah. 

EU bi morala trdno stati za svojimi vrednotami odprtosti in solidarnosti in priskočiti na pomoč 
preganjanim Sircem, namesto da pušča sosednje države, da se same soočajo z morebitnim velikim 
številom iskalcev azila. 

Kakšne so priprave Komisije na morebiten prihod prosilcev za azil iz Sirije? 
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