
 

AM\1071581LT.doc  PE565.783v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

2.9.2015 A8-0245/45 

Pakeitimas  45 

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Marina 

Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Kostadinka 

Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, 

Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0245/2015 

Ska Keller 

Italijos ir Graikijos labui nustatomos laikinosios priemon÷s tarptautin÷s apsaugos srityje 

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

Pasiūlymas d÷l sprendimo 

8 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(8) Europos operatyvaus bendradarbiavimo 

prie Europos Sąjungos valstybių narių 

išor÷s sienų valdymo agentūros 

(FRONTEX) duomenimis, 2014 m. 

dažniausiai neteis÷tai Sąjungos sieną 

kirsdavo Vidurio ir Rytų Viduržemio jūros 

maršrutais atvykstantys asmenys. 2014 m. 

vien į Italiją neteis÷tai atvyko per 170 000 

migrantų, t. y. 277 proc. daugiau nei 2013 

m. Migrantų skaičius nuolat augo ir 

Graikijoje, į kurią atvyko daugiau kaip 50 

000 neteis÷tų migrantų (153 proc. daugiau 

nei 2013 m.). Pirmųjų 2015 m. m÷nesių 

statistika rodo, kad tendencijos Italijoje 

nesikeičia. Be to, Graikijoje per pirmuosius 

2015 m. m÷nesius neteis÷to sienos kirtimo 

atvejų skaičius gerokai išaugo ir sudaro 

per 50 proc. visų 2014 m. neteis÷to sienos 

kirtimo atvejų (beveik 28 000 per 

pirmuosius keturis 2015 m. m÷nesius, 

palyginti su beveik 55 000 per visus 2014 

m.). Nemenką dalį neteis÷tų migrantų 

šiuose dviejuose regionuose sudar÷ 

migrantai iš tų šalių, kurių piliečiams, 

remiantis Eurostato duomenimis, Sąjunga 

užtikrina aukšto lygio apsaugą (2014 m. 

Sirijos ir Eritr÷jos – šalių, kurių piliečių 

prašymų patenkinimo lygis viršija 75 proc. 

(8) Europos operatyvaus bendradarbiavimo 

prie Europos Sąjungos valstybių narių 

išor÷s sienų valdymo agentūros 

(FRONTEX) duomenimis, 2014 m. 

dažniausiai neteis÷tai Sąjungos sieną 

kirsdavo Vidurio ir Rytų Viduržemio jūros 

maršrutais atvykstantys asmenys. 2014 m. 

vien į Italiją neteis÷tai atvyko per 170 000 

migrantų, t. y. 277 proc. daugiau nei 

2013 m., įskaitant daugiau nei 26 100 

vaikų, iš kurių 13 000, t. y. 7,6 proc. visų 

migrantų, yra nelydimi nepilnamečiai. 

Migrantų skaičius nuolat augo ir 

Graikijoje, į kurią atvyko daugiau kaip 

50 000 neteis÷tų migrantų (153 proc. 

daugiau nei 2013 m.). Pirmųjų 2015 m. 

m÷nesių statistika rodo, kad tendencijos 

Italijoje nesikeičia. Nuo 2015 m. sausio iki 

liepos m÷n. Italija pri÷m÷ 115 000 jūra 

atvykusių neteis÷tų migrantų. Be to, 

Graikijoje per pirmuosius 2015 m. 

m÷nesius neteis÷to sienos kirtimo atvejų 

skaičius gerokai išaugo (Jungtinių Tautų 

vyriausiojo pab÷g÷lių reikalų komisaro 

duomenimis, 206 670 nuo 2015 m. sausio 

iki rugpjūčio m÷n., palyginti su beveik 

55 000 per visus 2014 m.). Nemenką dalį 

neteis÷tų migrantų šiuose dviejuose 
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– piliečiai Italijoje sudar÷ daugiau kaip 40 

proc., o Graikijoje – daugiau kaip 50 proc. 

neteis÷tų migrantų). Eurostato 

duomenimis, 2014 m. į Graikiją neteis÷tai 

atvyko 30 505 sirai, palyginti su 8 220 sirų 

2013 m.; 

regionuose sudar÷ migrantai iš tų šalių, 

kurių piliečiams, remiantis Eurostato 

duomenimis, Sąjunga užtikrina aukšto 

lygio apsaugą (2014 m. Sirijos ir Eritr÷jos 

šalių, kurių piliečių prašymų patenkinimo 

lygis viršija 75 proc. piliečiai Italijoje 

sudar÷ daugiau kaip 40 proc., o Graikijoje 

daugiau kaip 50 proc. neteis÷tų migrantų; 

nuo 2015 m. sausio iki rugpjūčio m÷n. 

Sirijos ir Eritr÷jos piliečiai sudar÷ 

33 proc. visų atvykusiųjų į Italiją ir beveik 

63 proc. – į Graikiją). Eurostato 

duomenimis, 2014 m. į Graikiją neteis÷tai 

atvyko 30 505 sirai, palyginti su 8 220 sirų 

2013 m.; 

Or. en 
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Pranešimas A8-0245/2015 

Ska Keller 

Italijos ir Graikijos labui nustatomos laikinosios priemon÷s tarptautin÷s apsaugos srityje 
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Pasiūlymas d÷l sprendimo 

19 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(19) laikinosiomis priemon÷mis siekiama 

sumažinti didžiulį spaudimą Italijos ir 

Graikijos prieglobsčio sistemoms, visų 

pirma perkeliant į kitas valstybes nares 

nemažai prašytojų, kuriems akivaizdžiai 

reikia tarptautin÷s apsaugos ir kurie į 

Italijos ar Graikijos teritoriją atvyko po šio 

sprendimo įsigaliojimo dienos. Remiantis 

bendru trečiųjų šalių piliečių, 2014 m. 

neteis÷tai atvykusių į Italiją ir Graikiją, 

skaičiumi ir asmenų, kuriems akivaizdžiai 

reikia tarptautin÷s apsaugos, skaičiumi, 

nustatyta, kad iš Italijos ir Graikijos reik÷tų 

perkelti iš viso 40 000 asmenų, kuriems 

akivaizdžiai reikia tarptautin÷s apsaugos. 

Tai sudaro maždaug 40 proc. visų 2014 m. 

neteis÷tai į Italiją ir Graikiją atvykusių 

trečiųjų šalių piliečių, kuriems akivaizdžiai 

reikia tarptautin÷s apsaugos. Taigi taikant 

šiame sprendime siūlomas perk÷limo 

priemones našta bus sąžiningai 

paskirstoma tiek Italijai ir Graikijai, tiek 

kitoms valstyb÷ms nar÷ms. Remiantis 2014 

m. ir 2015 m. pirmųjų keturių m÷nesių 

Italijos ir Graikijos duomenimis, iš Italijos 

tur÷tų būti perkelta 60 proc. prašytojų, o iš 

Graikijos – 40 proc.;  

(19) laikinosiomis skubiomis priemon÷mis 

siekiama sukurti sąžiningą ir teisingą 

perk÷limo mechanizmą, sumažinti didelį 

spaudimą Italijos ir Graikijos prieglobsčio 

sistemoms, visų pirma perkeliant į kitas 

valstybes nares nemažai prašytojų, kuriems 

akivaizdžiai reikia tarptautin÷s apsaugos ir 

kurie atvyko į Italijos ir Graikijos teritoriją. 

Remiantis bendru trečiųjų šalių piliečių, 

nuo 2014 m. sausio m÷n. neteis÷tai 

atvykusių į Italiją ir Graikiją, skaičiumi ir 

asmenų, kuriems akivaizdžiai reikia 

tarptautin÷s apsaugos, skaičiumi, nustatyta, 

kad iš Italijos ir Graikijos reik÷tų perkelti iš 

viso 110 000 asmenų, kuriems akivaizdžiai 

reikia tarptautin÷s apsaugos. Tai sudaro 

maždaug 40 proc. visų nuo 2014 m. 

sausio m÷n. neteis÷tai į Italiją ir Graikiją 

atvykusių trečiųjų šalių piliečių, kuriems 

akivaizdžiai reikia tarptautin÷s apsaugos. 

Taigi taikant šiame sprendime siūlomas 

perk÷limo priemones atsakomyb÷ bus 

sąžiningai paskirstoma tiek Italijai ir 

Graikijai, tiek kitoms valstyb÷ms nar÷ms. 

Remiantis 2014 m. ir 2015 m. pirmųjų 

keturių m÷nesių Italijos ir Graikijos 

duomenimis, iš Italijos tur÷tų būti perkelta 
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40 000 šių prašytojų, o iš Graikijos – 

70 000. Per vienus metus nuo šio 

sprendimo įsigaliojimo dienos Komisija, 

remdamasi naujausiais turimais 

duomenimis, tur÷tų įvertinti asmenų, 

kurie turi būti perkelti iš Italijos ir 

Graikijos, visą skaičių, kad gal÷tų jį 

pritaikyti prie besikeičiančių pab÷g÷lių 

srautų. Skubaus perk÷limo mechanizmas 

n÷ra ilgalaik÷s spaudimo prieglobsčio 

sistemoms prie Sąjungos išor÷s sienų 

problemos sprendimas, bet bandymas 

atsižvelgiant į būsimą teis÷kūros 

pasiūlymą d÷l nuolatin÷s skubaus 

perk÷limo sistemos, remiantis SESV 78 

straipsnio 2 dalimis, ir tod÷l jis bus 

taikomas tik 110 000 prašytojų. Vis d÷lto, 

taikant šį sprendimą prireikus reik÷tų 

apsvarstyti galimybę numatyti daugiau 

perk÷limo vietų siekiant prisitaikyti prie 

greitai besikeičiančių pab÷g÷lių srautų ir 

tendencijų. Bet koks pasiūlymas d÷l 

nuolatinio skubaus perk÷limo 

mechanizmo turi būti grindžiamas 

didesniu ind÷liu į valstybių narių 

solidarumą ir dalijimąsi atsakomybe, 

įskaitant didelį turimų perk÷limo vietų 

padidinimą siekiant prisitaikyti prie 

greitai besikeičiančių migrantų srautų ir 

tendencijų. Jis tur÷tų būti kuriamas 

remiantis aiškiai apibr÷žtais kriterijais, 

įskaitant staigų trečiųjų šalių piliečių 

antplūdį ir itin didelį spaudimą 

prieglobsčio sistemoms, kad būtų 

sudarytos sąlygos juo pasinaudoti 

remiantis skaidriais ir objektyviais 

rodikliais; 

Or. en 
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Pasiūlymas d÷l sprendimo 

4 straipsnis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -1. Siekiant sumažinti didelį spaudimą 

Italijos ir Graikijos prieglobsčio 

sistemoms ir kartu atlikti svarbų bandymą 

siekiant priimti būsimą teis÷kūros 

pasiūlymą d÷l nuolatin÷s skubaus 

perk÷limo sistemos, remiantis SESV 78 

straipsnio 2 dalimi, iš pradžių iš Italijos ir 

Graikijos bus perkelta iš viso 110 000 

prašytojų. Taikant šį sprendimą prireikus 

bus apsvarstyta galimyb÷ sukurti daugiau 

perk÷limo vietų siekiant prisitaikyti prie 

greitai besikeičiančių pab÷g÷lių srautų ir 

tendencijų. 

1. 1. Iš Italijos į kitų valstybių narių 

teritorijas perkeliami 24 000 prašytojų, 

kaip nustatyta I priede. 

1. Iš pradžių iš Italijos į kitų valstybių 

narių teritorijas perkeliami 40 000 

prašytojų; 

2. 2. Iš Graikijos į kitų valstybių narių 

teritorijas perkeliami 16 000 prašytojų, 

kaip nustatyta II priede. 

2. Iš pradžių iš Graikijos į kitų valstybių 

narių teritorijas perkeliami 70 000 

prašytojų. 

 2a. Per [šešis m÷nesius nuo šio sprendimo 

įsigaliojimo dienos] Komisija, remdamasi 

naujausiais agentūros FRONTEX 

turimais duomenimis, įvertina atitinkamą 

asmenų, kurie turi būti perkelti iš Italijos 

ir Graikijos, dalį, kad gal÷tų ją pritaikyti 
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prie besikeičiančių pab÷g÷lių srautų. 

Or. en 
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Pasiūlymas d÷l sprendimo 

5 straipsnio 5 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Prašytojai, kurių pirštų atspaudų 

reikalaujama pagal Reglamento (ES) Nr. 

603/2013 9 straipsnyje išd÷stytus 

reikalavimus, gali būti perkelti tik jei buvo 

paimti jų pirštų atspaudai. 

5. Prašytojai, kurių pirštų atspaudų 

reikalaujama pagal Reglamento (ES) 

Nr. 603/2013 9 straipsnyje išd÷stytus 

reikalavimus, gali būti perkelti tik jei buvo 

paimti jų pirštų atspaudai, visapusiškai 

laikantis pagrindinių teisių ir nesiimant 

jokios prievartos ar sulaikymo priemon÷s. 

Or. en 

 

 


