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2.9.2015 A8-0245/45 

Изменение  45 

Костас Хрисогонос, Корнелия Ернст, Малин Бьорк, Мари-Кристин Вержиа, 

Марина Албиол Гусман, Барбара Спинели, Елеонора Форенца, Стелиос Кулоглу, 

Костадинка Кунева, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Мартина Михелс, 

Димитриос Пападимулис, София Сакорафа, Патрик Льо Ярик 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0245/2015 

Ска Келер 

Временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция 

COM(2015)0286 – C8-0156/2015 – 2015/0125(NLE) 

Предложение за решение 

Съображение 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Съгласно данните на Европейската 

агенция за управление на оперативното 

сътрудничество по външните граници 

(FRONTEX) централният и източният 

средиземноморски път са били 

основните зони на незаконно 

преминаване на границите в Съюза през 

2014 г. През 2014 г. в Италия по 

незаконен начин са пристигнали повече 

от 170 000 мигранти, което 

представлява увеличение от 277 % в 

сравнение с 2013 г. Постоянно 

нарастване бе констатирано също така 

от Гърция, където са пристигнали 

повече от 50 000 незаконни мигранти, 

което представлява увеличение от 153 % 

в сравнение с 2013 г. Статистическите 

данни за първите месеци на 2015 г. 

потвърждават тази ясна тенденция по 

отношение на Италия. Освен това през 

първите месеци на 2015 г. Гърция е била 

изправена пред рязко увеличение на 

броя на незаконните преминавания на 

границите, което съответства на 

повече от 50 % от общия брой 

незаконни преминавания на 

границите през 2014 г. (почти 28 000 

през първите четири месеца на 2015 г. 

в сравнение с общо близо 55 000 през 

(8) Съгласно данните на Европейската 

агенция за управление на оперативното 

сътрудничество по външните граници 

(FRONTEX) централният и източният 

средиземноморски път са били 

основните зони на незаконно 

преминаване на границите в Съюза през 

2014 г. През 2014 г. в Италия по 

незаконен начин са пристигнали повече 

от 170 000 мигранти, което 

представлява увеличение от 277 % в 

сравнение с 2013 г., в това число 

повече от 26 100 деца, от които около 

13 000 са били непридружени 

малолетни/непълнолетни лица, 

представляващи 7,6% от общия брой 

на мигрантите. Постоянно нарастване 

бе констатирано също така от Гърция, 

където са пристигнали повече от 50 000 

незаконни мигранти, което представлява 

увеличение от 153 % в сравнение с 

2013 г. Статистическите данни за 

първите месеци на 2015 г. потвърждават 

тази ясна тенденция по отношение на 

Италия. От януари до юли 2015 г. 

Италия прие 115 000 пристигащи по 

море незаконни мигранти. Освен това 

през първите месеци на 2015 г. Гърция е 

била изправена пред рязко увеличение 
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2014 г.). Значителна част от общия брой 

незаконни мигранти, заловени в тези два 

региона, са включвали мигранти, 

принадлежащи към националности, за 

които, според данни на Евростат за 

целия ЕС дялът на одобрените молби е 

висок (през 2014 г. сирийците и 

еритрейците, за които дялът на 

одобрените молби за целия Съюз е над 

75 %, са представлявали повече от 40 % 

от незаконните мигранти в Италия и 

повече от 50 % в Гърция). Според 

Евростат през 2014 г. в Гърция е било 

констатирано, че 30 505 сирийци 

пребивават незаконно в страната, в 

сравнение с 8 220 през 2013 г. 

на броя на незаконните преминавания 

на границите (206 670 от януари до 

август 2015 г.), според данни на 

ВКБООН, в сравнение с общо близо 

55 000 през 2014 г.). Значителна част от 

общия брой незаконни мигранти, 

заловени в тези два региона, са 

включвали мигранти, принадлежащи 

към националности, за които, според 

данни на Евростат за целия ЕС дялът на 

одобрените молби е висок (през 2014 г. 

сирийците и еритрейците, за които 

дялът на одобрените молби за целия 

Съюз е над 75 %, са представлявали 

повече от 40 % от незаконните мигранти 

в Италия и повече от 50 % в Гърция; от 

януари до август 2015 г. сирийците и 

еритрейците са представлявали 33% 

от пристигащите в Италия и 63% от 

пристигащите в Гърция). Според 

Евростат през 2014 г. в Гърция е било 

констатирано, че 30 505 сирийци 

пребивават незаконно в страната, в 

сравнение с 8 220 през 2013 г. 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0245/46 

Изменение  46 

Костас Хрисогонос, Корнелия Ернст, Малин Бьорк, Мари-Кристин Вержиа, 

Марина Албиол Гусман, Барбара Спинели, Елеонора Форенца, Стелиос Кулоглу, 

Костадинка Кунева, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Мартина Михелс, 

Димитриос Пападимулис, София Сакорафа, Патрик Льо Ярик 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0245/2015 

Ска Келер 

Временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция 

COM(2015)0286 – C8-0156/2015 – 2015/0125(NLE) 

Предложение за решение 

Съображение 19 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(19) Временните мерки са 

предназначени за облекчаване на 

значителния натиск, свързан с лицата, 

търсещи убежище в Италия и Гърция, 

по-специално чрез преместване на 

значителен брой кандидати, очевидно 

нуждаещи се от международна закрила, 

които са пристигнали на територията на 

Италия и Гърция, към датата, от 

която започва да се прилага 

настоящото решение. Въз основа на 

общия брой граждани на трети държави, 

които са влезли незаконно в Италия и 

Гърция през 2014 г., и броя на тези, 

очевидно нуждаещи се от 

международна закрила, общо 40 000 

кандидати, очевидно нуждаещи се от 

международна закрила, следва да бъдат 

преместени от Италия и Гърция. Този 

брой съответства на приблизително 

40 % от общия брой на гражданите на 

трети държави, очевидно нуждаещи се 

от международна закрила, които са 

влезли незаконно в Италия и Гърция 

през 2014 г. По този начин 

предложената в настоящото решение 

мярка за преместване представлява 

справедливо поделяне на тежестта 

(19) Временните спешни мерки са 

предназначени за установяване на 

справедлив механизъм за преместване, 

за облекчаване на значителния натиск, 

свързан с лицата, търсещи убежище в 

Италия и Гърция, по-специално чрез 

преместване на значителен брой 

кандидати, очевидно нуждаещи се от 

международна закрила, които са 

пристигнали на територията на Италия и 

Гърция. Въз основа на общия брой 

граждани на трети държави, които са 

влезли незаконно в Италия и Гърция от 

януари 2014 г., и броя на тези, очевидно 

нуждаещи се от международна закрила, 

общо 110 000 кандидати, очевидно 

нуждаещи се от международна закрила, 

следва да бъдат преместени от Италия и 

Гърция. Този брой съответства на 

приблизително 40 % от общия брой на 

гражданите на трети държави, очевидно 

нуждаещи се от международна закрила, 

които са влезли незаконно в Италия и 

Гърция от януари 2014 г. По този 

начин предложената в настоящото 

решение мярка за преместване 

представлява справедливо поделяне на 

отговорността между Италия и 
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между Италия и Гърция, от една страна, 

и другите държави членки от друга 

страна. Въз основа на същите общи 

налични данни за 2014 г. и за първите 

четири месеца на 2015 г. в Италия, в 

сравнение с Гърция, 60 % от тези 

кандидати следва да бъдат преместени 

от Италия, а 40 % от Гърция.  

Гърция, от една страна, и другите 

държави членки от друга страна. Въз 

основа на същите общи налични данни 

за 2014 г. и за първите четири месеца на 

2015 г. в Италия, в сравнение с Гърция, 

40 000 от тези кандидати следва да 

бъдат преместени от Италия, а 

70 000 от Гърция. В едногодишен срок 

от датата на влизане в сила на 

настоящото решение Комисията 

следва да оцени общия брой и дяла на 

лицата, които да бъдат преместени 

от Италия и Гърция, въз основа на 

последните налични данни, с оглед на 

неговото адаптиране към 

променливите бежански потоци. 

Механизмът за спешно преместване 

не е решение на дългосрочното 

предизвикателство на бежанския 

натиск по външните граници на 

Съюза, а по-скоро е тест с оглед на 

предстоящото законодателно 

предложение за постоянна схема за 

спешно преместване въз основа на 

член 78, параграф 2 от ДФЕС, и 

поради това е първоначално ограничен 

до общо 110 000 кандидати. При все 

това следва да се обмисли 

допълнително увеличаване на 

местата за преместване, ако е 

необходимо, за адаптиране към бързо 

променящите се бежански потоци и 

тенденциите в хода на прилагането 

на настоящото решение. Всяко 

предложение за постоянен механизъм 

за спешно преместване трябва да се 

основава на по-съществен принос към 

солидарността и споделяне на 

отговорността между държавите 

членки, включително значително 

увеличаване на броя на наличните 

места за преместване, с цел 

адаптиране към бързо променящите 

се миграционни потоци и тенденции. 

То следва да се основава на ясно 

определени критерии, включително 

на внезапен приток на граждани на 

трети държави и изключителен 
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бежански натиск, като позволява 

задействане въз основа на прозрачни и 

обективни показатели. 

Or. en 
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Изменение  47 
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от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0245/2015 

Ска Келер 

Временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция 

COM(2015)0286 – C8-0156/2015 – 2015/0125(NLE) 

Предложение за решение 

Член 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -1. За да се облекчи значителният 

бежански натиск върху Италия и 

Гърция, но също и за да послужи като 

важен тест с оглед на предстоящото 

законодателно предложение за 

постоянна схема за спешно 

преместване въз основа на член 78, 

параграф 2 от ДФЕС, от Италия и 

Гърция се премества първоначален 

общ брой от 110 000 кандидати. 

Следва да се обмисли допълнително 

увеличаване на местата за 

преместване, ако е необходимо, за 

адаптиране към бързо променящите 

се бежански потоци и тенденциите в 

хода на прилагането на настоящото 

решение. 

1. От Италия се преместват 24 000 

кандидати на територията на други 

държави членки, както е посочено в 

приложение I. 

1. Първоначално от Италия се 

преместват 40 000 кандидати на 

територията на други държави членки. 

2. От Гърция се преместват 16 000 

кандидати на територията на други 

държави членки, както е посочено в 

приложение II. 

2. Първоначално от Гърция се 

преместват 70 000 кандидати на 

територията на други държави членки. 

 2a. До [шест месеца след влизането в 

сила на настоящото решение] 
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Комисията оценява съответния дял 

на лицата, които да бъдат 

преместени от Италия и Гърция, с 

оглед на неговото адаптиране към 

променливите бежански потоци, въз 

основа на последните налични данни 

на Frontex. 

Or. en 
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Ска Келер 
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Предложение за решение 

Член 5 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Кандидатите, чиито пръстови 

отпечатъци се изисква да бъдат взети в 

изпълнение на задълженията, 

определени в член 9 от Регламент (ЕС) 

№ 603/2013, могат да бъдат преместени 

само след снемане на отпечатъците. 

5. Кандидатите, чиито пръстови 

отпечатъци се изисква да бъдат взети в 

изпълнение на задълженията, 

определени в член 9 от Регламент (ЕС) 

№ 603/2013, могат да бъдат преместени 

само след снемане на отпечатъците при 

пълно спазване на техните основни 

права, без прибягване до каквито и да 

било мерки за принуда или задържане. 

Or. en 

 

 


