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Prioritná otázka na písomné zodpovedanie P-001252/2022
Komisii 
článok 138 rokovacieho poriadku
Fabienne Keller (Renew), Urmas Paet (Renew), Michal Šimečka (Renew), Nicolae Ştefănuță 
(Renew), Petras Auštrevičius (Renew), Karin Karlsbro (Renew), Sylvie Guillaume (S&D), Anna 
Júlia Donáth (Renew), Isabel Wiseler-Lima (PPE), Sylvie Brunet (Renew), Malik Azmani (Renew), 
Nora Mebarek (S&D), Nathalie Loiseau (Renew), Krzysztof Hetman (PPE), Frédérique Ries 
(Renew), Marie-Pierre Vedrenne (Renew), Tomas Tobé (PPE), Maite Pagazaurtundúa (Renew), 
Salima Yenbou (Renew)

Vec: Podpora od agentúr Európskej únie na riadenie utečencov, ktorí sú na úteku v dôsledku 
ruskej vojny na Ukrajine

Približne tri milióny utečencov už vstúpili na územie EÚ v dôsledku ruskej vojny na Ukrajine. Na 
Ukrajine sú aj milióny vysídlených osôb a do EÚ naďalej prichádza veľký počet utečencov. 
Vnútroštátne orgány na hlavných hraničných priechodoch EÚ sú aj napriek značnému úsiliu často 
preťažené a nedostatočne personálne obsadené. Mnohí utečenci, z ktorých väčšina sú ženy, deti a 
zraniteľné osoby, musia pred tým, ako prejdú cez hraničný priechod, čakať v zime dlhé hodiny, ak nie 
dni.

Zároveň majú naše agentúry EÚ – Agentúra Európskej únie pre azyl (EUAA), Frontex a Europol – 
mandát, ako aj ľudské a technické zdroje na poskytovanie operačnej podpory členským štátom.

1. Môže Komisia poskytnúť aktuálne informácie o agentoch nasadených v každom členskom štáte 
alebo tretej krajine?

2. Domnieva sa Komisia, že Agentúra Európskej únie pre azyl a agentúra Frontex by mali využiť 
svoje právo iniciatívy1 na podporu členských štátov vystavených tlaku? Vie Komisia o zamietnutí 
akéhokoľvek návrhu na podporu zo strany agentúry EÚ?

3. Domnieva sa Komisia, že Agentúra Európskej únie pre azyl by mala navrhnúť nasadenie 
„rezervy v oblasti azylu“ pozostávajúcej z 500 expertov2, napríklad s cieľom podporiť rýchle 
uplatňovanie dočasnej ochrany?

Otázku podporili3

1 Článok 16 nariadenia (EÚ) 2021/2303 (EUAA) a články 48, 50, 52 a 53 nariadenia (EÚ) 2019/1896 (Frontex).
2 Článok 19 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2021/2303 (EUAA).
3 Otázku podporili poslanci, ktorí nie sú jej autormi: Olivier Chastel (Renew), Sophia in 't Veld (Renew), Irène 

Tolleret (Renew), Dominique Riquet (Renew), Vlad Gheorghe (Renew), Stéphane Bijoux (Renew)


