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8 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Az Európai Unió Tagállamai Külsı 
Határain Való Operatív Együttmőködési 
Igazgatásért Felelıs Európai Ügynökség 
(Frontex) adatai szerint 2014-ben 
legfıképpen a Földközi-tenger középsı és 
keleti térségében található útvonalakon 
került sor az Unió területére történı 
jogellenes belépésre. 2014-ben csak 
Olaszországba több mint 170 000 migráns 
érkezett illegális úton, ami 2013-hoz képest 
277 %-os növekedést jelent. 
Görögországban is folyamatos növekedés 
volt tapasztalható: az országba több mint 
50 000 illegális migráns érkezett, ami 
2013-hoz képest 153 %-os növekedést 
jelent. A 2015 elsı hónapjaira vonatkozó 
statisztikák Olaszország tekintetében 
megerısítik ezt az egyértelmő tendenciát. 
Emellett 2015 elsı hónapjaiban 
Görögországban jelentısen nıtt az illegális 
határátlépések száma: a 2014-ben észlelt 
összes illegális határátlépés több mint 

50%-ának felelt meg (2015 elsı négy 

hónapjában ez a szám csaknem 28 000 

volt, miközben 2014-ben a teljes szám volt 
közel 55 000). Az e két régióban észlelt 
összes illegális migráns jelentıs hányada 
olyan ország állampolgára volt, amelyek 

(8) Az Európai Unió Tagállamai Külsı 
Határain Való Operatív Együttmőködési 
Igazgatásért Felelıs Európai Ügynökség 
(Frontex) adatai szerint 2014-ben 
legfıképpen a Földközi-tenger középsı és 
keleti térségében található útvonalakon 
került sor az Unió területére történı 
jogellenes belépésre. 2014-ben csak 
Olaszországba több mint 170 000 migráns 
– köztük több mint 26 000 (a migránsok 

7,6%-át kitevı) gyermek, ebbıl 13 000 

kísérı nélküli kiskorú – érkezett illegális 
úton, ami 2013-hoz képest 277%-os 
növekedést jelent. Görögországban is 
folyamatos növekedés volt tapasztalható: 
az országba több mint 50 000 illegális 
migráns érkezett, ami 2013-hoz képest 
153 %-os növekedést jelent. A 2015 elsı 
hónapjaira vonatkozó statisztikák 
Olaszország tekintetében megerısítik ezt 
az egyértelmő tendenciát. 2015. január és 
július között Olaszország 115 000 

tengeren érkezı illegális migránst 

fogadott. Emellett 2015 elsı hónapjaiban 
Görögországban jelentısen nıtt az illegális 
határátlépések száma (számuk 2015. 

január és augusztus között 206 670 volt) 

az ENSZ Menekültügyi Fıbiztossága 
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tekintetében az Eurostat adatai alapján 
magas az uniós szintő elismerési arány 
(2014-ben a szíriaiak és az eritreaiak – akik 
tekintetében az uniós szintő elismerési 
arány 75% feletti – Olaszországban az 
illegális migránsok több mint 40, 
Görögországban pedig több mint 50%-át 
tették ki). Az Eurostat szerint 2014-ben 
30 505 szíriai tartózkodott illegálisan 
Görögországban; ez a szám 2013-ban 
8 220 volt. 

(UNHCR) adatai szerint,  miközben 2014-
ben a teljes szám volt közel 55 000 volt). 
Az e két régióban észlelt összes illegális 
migráns jelentıs hányada olyan ország 
állampolgára volt, amelyek tekintetében az 
Eurostat adatai alapján magas az uniós 
szintő elismerési arány (2014-ben a 
szíriaiak és az eritreaiak – akik 
tekintetében az uniós szintő elismerési 
arány 75% feletti – Olaszországban az 
illegális migránsok több mint 40, 
Görögországban pedig több mint 50%-át 
tették ki; 2015. január és augusztus között 
a szíriaiak és eritreaiak alkották az 

Olaszországba érkezık 33%-át, valamint a 

Görögországba érkezık 63%-át). Az 
Eurostat szerint 2014-ben 30 505 szíriai 
tartózkodott illegálisan Görögországban; ez 
a szám 2013-ban 8 220 volt. 

Or. en 
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19 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(19) Az átmeneti intézkedések célja, hogy 
könnyítsenek az Olaszországra és 
Görögországra nehezedı, jelentıs 
menekültügyi nyomáson, mindenekelıtt 

nagyszámú, egyértelmően nemzetközi 
védelemre szoruló olyan kérelmezı 
áttelepítése révén, akik e határozat 
alkalmazásának idıpontját követıen 

érkeznek Olaszország és Görögország 
területére. Azon harmadik országbeli 
állampolgárok teljes száma alapján, akik 
2014-ben jogellenesen érkeztek 
Olaszországba és Görögországba, valamint 
akik egyértelmően nemzetközi védelemre 
szorulnak, összesen 40 000, egyértelmően 
nemzetközi védelemre szoruló kérelmezı 
áttelepítése indokolt Olaszországból és 
Görögországból. Ez a szám megközelítıleg 
40 %-a azon egyértelmően nemzetközi 
védelemre szoruló, összes harmadik 
országbeli állampolgárnak, akik 2014-ben 
érkeztek irregulárisan Olaszországba és 
Görögországba. Így az e határozatban 
javasolt áttelepítési intézkedés méltányos 
tehermegosztást jelent egyrészrıl 
Olaszország és Görögország, másrészrıl a 
többi tagállam között. A 2014-re, illetve 

(19) Az átmeneti sürgısségi intézkedések 
célja, hogy tisztességes és egyenlı 
áttelepítési mechanizmust alakítsanak ki 

és könnyítsenek az Olaszországra és 
Görögországra nehezedı, jelentıs 
menekültügyi nyomáson, egyebek mellett a 

nagy számú, egyértelmően nemzetközi 
védelemre szoruló kérelmezı áttelepítése 
révén, akik Olaszország és Görögország 
területére érkeztek. Azon harmadik 
országbeli állampolgárok teljes száma 
alapján, akik 2014 januárja óta illegálisan 
érkeztek Olaszországba és Görögországba, 
valamint akik egyértelmően nemzetközi 
védelemre szorulnak, összesen 110 000, 
egyértelmően nemzetközi védelemre 
szoruló kérelmezı áttelepítése indokolt 
Olaszországból és Görögországból. Ez a 
szám megközelítıleg 40%-a azon 
egyértelmően nemzetközi védelemre 
szoruló, összes harmadik országbeli 
állampolgárnak, akik 2014 januárja óta 
érkeztek illegálisan Olaszországba és 
Görögországba. Így az e határozatban 
javasolt áttelepítési intézkedés a felelısség 
méltányos megosztását jelenti egyrészrıl 
Olaszország és Görögország, másrészrıl a 
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2015 elsı négy hónapjára vonatkozó 
ugyanezen összesített, rendelkezésre álló – 
az olaszországi és a görögországi helyzetet 
összehasonlító – számadatok alapján 
indokolt, hogy e kérelmezık 60 %-át 
Olaszországból, 40 %-át pedig 
Görögországból telepítsék át.  

többi tagállam között. A 2014-re, illetve 
2015 elsı négy hónapjára vonatkozó 
ugyanezen összesített, rendelkezésre álló – 
az olaszországi és a görögországi helyzetet 
összehasonlító – számadatok alapján 
indokolt, hogy 40 000 kérelmezıt 
Olaszországból, 70 000-et pedig 
Görögországból telepítsenek át. E 
határozat hatálybalépését követı egy éven 

belül a legfrissebb rendelkezésre álló 

adatok alapján a Bizottságnak értékelnie 

kell az Olaszországból és Görögországból 

áttelepítésre kerülı személyek számát és 

megosztását, azzal a céllal, hogy ezek 

igazodjanak a menekültáradat 

változásaihoz. A sürgısségi áttelepítési 

mechanizmus nem nyújt megoldást az 

Unió külsı határaira nehezedı 

menekültügyi nyomás jelentette hosszú 

távú kihíváshoz, hanem inkább próbának 

tekinthetı az EUMSZ 78. cikkének (2) 

bekezdése alapján az állandó sürgısségi 

áttelepítési rendszerrıl szóló közelgı 

jogalkotási javaslathoz, és ezért kezdetben 

összesen 110 000 kérelmezıre 

korlátozódik. Fontolóra kell venni 

ugyanakkor az áttelepítési helyek további 

növelését, amennyiben az e határozat 

alkalmazása során a gyorsan változó 

menekültáramláshoz és tendenciákhoz 

való alkalmazkodás érdekében erre 

szükség van. Egy állandó sürgısségi 

áttelepítési mechanizmusra irányuló 

bármilyen javaslatnak a gyorsan változó 

menekültáramláshoz és tendenciákhoz 

való alkalmazkodás érdekében a 

tagállamok közötti szolidaritáshoz és 

felelısségmegosztáshoz való lényegesebb 

hozzájárulásra – többek között a 

rendelkezésre álló áttelepítési helyek 

számának jelentıs növelésére – kell 

alapulnia.  A mechanizmusnak 

egyértelmően meghatározott 

kritériumokra kell alapulnia, beleértve a 

harmadik országok állampolgárainak 

hirtelen beáramlására és az ezt kiváltó 

rendkívüli menekültügyi nyomásra 

vonatkozóan, átlátható és objektív 
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mutatók alapján. 
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4. cikk 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1) Az Olaszországra és Görögországra 

nehezedı jelentıs menekültügyi nyomás 

enyhítése érdekében – de egyúttal az 

EUMSZ 78. cikkének (2) bekezdése 

alapján az egy állandó sürgısségi 

áttelepítési rendszerrıl szóló közelgı 

jogalkotási javaslatot megelızı fontos 

próbaként – kezdetben összesen 110 000 

kérelmezıt áthelyeznek Olaszországból és 

Görögországból. Amennyiben az e 

határozat alkalmazása során a gyorsan 

változó menekültáramláshoz és 

tendenciákhoz való alkalmazkodás 

érdekében erre szükség van, fontolóra 

fogják venni e szám további növelését. 

(1) 24 000 kérelmezı telepítendı át 
Olaszországból a többi tagállam területére, 
az I. mellékletben meghatározottak 

szerint. 

(1) Kezdetben 40 000 kérelmezı 
telepítendı át Olaszországból a többi 
tagállam területére. 

(2) 16 000 kérelmezı telepítendı át 
Görögországból a többi tagállam területére, 
a II. mellékletben meghatározottak 

szerint. 

(2) Kezdetben 70 000 kérelmezı 
telepítendı át Görögországból a többi 
tagállam területére. 

 (2a) E határozat hatálybalépését követı 
hat hónapon belül a Frontex legfrissebb 

rendelkezésre álló adatai alapján a 
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Bizottság értékeli az Olaszországból és 

Görögországból áttelepítésre kerülı 

személyek megosztását, azzal a céllal, 

hogy e megosztás igazodjon a 

menekültáradat változásaihoz. 

Or. en 
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5. cikk – (5) bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Azok a kérelmezık, akiktıl a 
603/2013/EU rendelet 9. cikkében rögzített 
kötelezettségek alapján ujjnyomatot kell 
venni, csak akkor telepíthetık át, ha 
ujjnyomatot vettek tılük. 

(5) Azok a kérelmezık, akiktıl a 
603/2013/EU rendelet 9. cikkében rögzített 
kötelezettségek alapján ujjnyomatot kell 
venni, csak akkor telepíthetık át, ha 
alapvetı jogaik maradéktalan tiszteletben 

tartása mellett, kényszerítı intézkedés 

alkalmazása vagy ırizetbe vétel nélkül 
ujjnyomatot vettek tılük. 

Or. en 

 
 


