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2.9.2015 A8-0245/45 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0245/2015 

Ska Keller 

Voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten behoeve van Italië 

en Griekenland 

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

Voorstel voor een besluit 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Volgens gegevens van het Europees 

Agentschap voor het beheer van de 

operationele samenwerking aan de 

buitengrenzen (Frontex) kwamen 

onregelmatige grensoverschrijdingen naar 

de Unie in 2014 vooral voor via het 

centrale en oostelijke Middellandse 

Zeegebied. In 2014 kwamen alleen al in 

Italië ruim 170 000 onregelmatige 

migranten aan, een stijging van 277% ten 

opzichte van 2013. Ook in Griekenland 

nam het aantal onregelmatige 

binnenkomsten gestaag toe en kwamen 

ruim 50 000 migranten het land binnen, 

een stijging van 153% ten opzichte van 

2013. De statistieken voor de eerste 

maanden van 2015 wijzen uit dat deze 

duidelijke tendens zich met betrekking tot 

Italië voortzet. Bovendien is het aantal 

onregelmatige overschrijdingen van de 

Griekse grens in de eerste maanden van 

2015 sterk toegenomen; het bedraagt nu al 

ruim de helft van het totale aantal in 2014 

(in 2014 vonden in totaal bijna 55 000 

onregelmatige grensoverschrijdingen 

plaats; de eerste vier maanden van 2015 

waren dat er al 28 000). Een groot deel 

van de onregelmatige migranten die in 

(8) Volgens gegevens van het Europees 

Agentschap voor het beheer van de 

operationele samenwerking aan de 

buitengrenzen (Frontex) kwamen 

onregelmatige grensoverschrijdingen naar 

de Unie in 2014 vooral voor via het 

centrale en oostelijke Middellandse 

Zeegebied. In 2014 kwamen alleen al in 

Italië ruim 170 000 onregelmatige 

migranten aan, een stijging van 277 % ten 

opzichte van 2013, met inbegrip van meer 

dan 26 100 kinderen, van wie circa 13 000 

niet-begeleide minderjarigen, die daarmee 

7,6 % van het totale aantal migranten 

uitmaken. Ook in Griekenland nam het 

aantal onregelmatige binnenkomsten 

gestaag toe en kwamen ruim 50 000 

migranten het land binnen, een stijging van 

153 % ten opzichte van 2013. De 

statistieken voor de eerste maanden van 

2015 wijzen uit dat deze duidelijke tendens 

zich met betrekking tot Italië voortzet. Van 

januari tot juli 2015 kwamen over zee 

115 000 onregelmatige migranten in Italië 

aan. Bovendien is het aantal onregelmatige 

overschrijdingen van de Griekse grens 

volgens de gegevens van het UNHCR in 

de eerste maanden van 2015 sterk 
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deze twee regio’s werden aangetroffen, had 

een nationaliteit waarvoor volgens de 

gegevens van Eurostat in de Unie een hoge 

erkenningsgraad geldt (in 2014 maakten 

Syriërs en Eritreeërs, voor wie de 

erkenningsgraad in de Unie meer dan 75% 

bedraagt, ruim 40% en 50% uit van het 

aantal onregelmatige migranten in 

respectievelijk Italië en Griekenland). 

Volgens Eurostat werden in Griekenland in 

2014 30 505 onregelmatig verblijvende 

Syriërs aangetroffen, terwijl dat er 8 220 

waren in 2013. 

toegenomen (206 670 van januari tot 

augustus 2015) in vergelijking met in 

totaal bijna 55 000 in 2014. Een groot deel 

van de onregelmatige migranten die in 

deze twee regio's werden aangetroffen, had 

een nationaliteit waarvoor volgens de 

gegevens van Eurostat in de Unie een hoge 

erkenningsgraad geldt (in 2014 maakten 

Syriërs en Eritreeërs, voor wie de 

erkenningsgraad in de Unie meer dan 75 % 

bedraagt, ruim 40 % en 50 % uit van het 

aantal onregelmatige migranten in 

respectievelijk Italië en Griekenland; van 

januari tot augustus 2015 maakten 

Syriërs en Eritreeërs 33 % uit van de 

aankomsten in Italië en 63 % in 

Griekenland). Volgens Eurostat werden in 

Griekenland in 2014 30 505 onregelmatig 

verblijvende Syriërs aangetroffen, terwijl 

dat er 8 220 waren in 2013. 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0245/46 

Amendement  46 

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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0245/2015 

Ska Keller 

Voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten behoeve van Italië 

en Griekenland 

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

Voorstel voor een besluit 

Overweging 19 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) De voorlopige maatregelen zijn 

bedoeld om de aanzienlijke asieldruk op 

Italië en Griekenland te verlichten, met 

name door herplaatsing van een zinvol 

aantal verzoekers die duidelijk 

internationale bescherming nodig hebben 

en die op het grondgebied van Italië en 

Griekenland zijn aangekomen na de datum 

waarop dit besluit van toepassing wordt. 

Op basis van het totale aantal onderdanen 

van derde landen dat in 2014 onregelmatig 

in Italië en Griekenland is aangekomen en 

het aantal van deze personen dat duidelijk 

internationale bescherming nodig heeft, 

zouden vanuit Italië en Griekenland in 

totaal 40 000 verzoekers die duidelijk 

internationale bescherming nodig hebben, 

moeten worden herplaatst. Dat is ongeveer 

40% van het totale aantal onderdanen van 

derde landen dat duidelijk internationale 

bescherming nodig heeft en in 2014 

onregelmatig in Italië en Griekenland is 

aangekomen. De herplaatsingsmaatregel 

die in dit besluit wordt voorgesteld, zorgt 

derhalve voor een billijke verdeling van de 

lasten tussen Italië en Griekenland 

enerzijds en de andere lidstaten anderzijds. 

(19) De voorlopige noodmaatregelen zijn 

bedoeld om een eerlijk en billijk 

herplaatsingsmechanisme op te zetten en 

zo de aanzienlijke asieldruk op Italië en 

Griekenland te verlichten, met name door 

herplaatsing van een aanzienlijk aantal 

verzoekers die duidelijk internationale 

bescherming nodig hebben en die op het 

grondgebied van Italië en Griekenland zijn 

aangekomen. Op basis van het totale aantal 

onderdanen van derde landen dat sinds 

januari 2014 onregelmatig in Italië en 

Griekenland is aangekomen en het aantal 

van deze personen dat duidelijk 

internationale bescherming nodig heeft, 

zouden vanuit Italië en Griekenland in 

totaal 110 000 verzoekers die duidelijk 

internationale bescherming nodig hebben, 

moeten worden herplaatst. Dat is ongeveer 

40 % van het totale aantal onderdanen van 

derde landen dat duidelijk internationale 

bescherming nodig heeft en sinds januari 

2014 onregelmatig in Italië en Griekenland 

is aangekomen. De herplaatsingsmaatregel 

die in dit besluit wordt voorgesteld, zorgt 

derhalve voor een billijke verdeling van de 

verantwoordelijkheid tussen Italië en 
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Op basis van dezelfde totaalcijfers over 

2014 en de eerste vier maanden van 2015 

betreffende de getalsmatige verhouding 

tussen Italië en Griekenland, zou 60% van 

de verzoekers uit Italië moeten worden 

herplaatst en 40% uit Griekenland.  

Griekenland enerzijds en de andere 

lidstaten anderzijds. Op basis van dezelfde 

totaalcijfers over 2014 en de eerste vier 

maanden van 2015 betreffende de 

getalsmatige verhouding tussen Italië en 

Griekenland, zouden 40 000 van de 

verzoekers uit Italië moeten worden 

herplaatst en 70 000 uit Griekenland. 

Binnen een jaar na de inwerkingtreding 

van dit besluit herziet de Commissie, op 

basis van de meest recente beschikbare 

gegevens, het totale aantal en het aandeel 

van de verzoekers die uit Italië en 

Griekenland moeten worden herplaatst, 

om dit aan te passen aan de veranderende 

vluchtelingenstromen. Het 

noodmechanisme voor herplaatsing is 

geen oplossing voor de uitdaging die de 

asieldruk op de grenzen van de Unie op de 

lange termijn stelt, maar veeleer een 

testcase voor een toekomstig wetsvoorstel 

inzake een permanent 

herplaatsingsmechanisme overeenkomstig 

artikel 78, lid 2, VWEU, en blijft derhalve 

aanvankelijk beperkt tot in totaal 110 000 

verzoekers. Indien nodig wordt evenwel 

een uitbreiding van het aantal 

hervestigingsplaatsen overwogen, om een 

aanpassing aan de snel veranderende 

vluchtelingenstromen en trends in de loop 

van de toepassingsperiode van dit besluit 

mogelijk te maken. Een toekomstig 

voorstel voor een permanent 

noodherplaatsingsmechanisme moet 

gebaseerd zijn op een meer substantiële 

bijdrage tot solidariteit en gedeelde 

verantwoordelijkheid tussen de lidstaten, 

met een aanzienlijk hoger aantal 

beschikbare hervestigingsplaatsen, om 

aanpassing aan de snel veranderende 

migratiestromen en trends mogelijk te 

maken. Een dergelijk voorstel moet 

gebaseerd zijn op duidelijk vastgestelde 

criteria, onder meer wat de plotse 

instroom van onderdanen uit derde 

landen en uitzonderlijke asieldruk betreft, 

zodat het mechanisme op grond van 

transparante en objectieve indicatoren in 
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werking kan worden gesteld. 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0245/47 

Amendement  47 

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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0245/2015 

Ska Keller 

Voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten behoeve van Italië 

en Griekenland 

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

Voorstel voor een besluit 

Artikel 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 -1. Teneinde de aanzienlijke asieldruk op 

Italië en Griekenland te verlichten, en als 

belangrijke testcase met het oog op het 

toekomstige wetgevingsvoorstel voor een 

permanent noodherplaatsingsmechanisme 

overeenkomstig artikel 78, lid 2, VWEU, 

zullen aanvankelijk in totaal 110 000 

verzoekers uit Italië en Griekenland 

worden herplaatst. Een uitbreiding van 

het aantal herplaatsingen wordt 

overwogen, om een aanpassing aan de 

snel veranderende vluchtelingenstromen 

en trends in de loop van de 

toepassingsperiode van dit besluit 

mogelijk te maken. 

1. Vanuit Italië worden 24 000 verzoekers 

herplaatst op het grondgebied van de 

andere lidstaten, zoals aangeduid in 

bijlage I. 

1. Aanvankelijk zullen 40 000 verzoekers 

vanuit Italië worden herplaatst op het 

grondgebied van de andere lidstaten. 

2. Vanuit Griekenland worden 16 000 

verzoekers herplaatst op het grondgebied 

van de andere lidstaten, zoals aangeduid in 

bijlage II. 

2. Aanvankelijk zullen 70 000 verzoekers 

vanuit Griekenland worden herplaatst op 

het grondgebied van de andere lidstaten. 

 2 bis. Binnen [zes maanden na de 

inwerkingtreding van dit besluit] 

evalueert de Commissie, op basis van de 
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meest recente gegevens van Frontex, het 

aandeel van de verzoekers die uit 

respectievelijk Italië en Griekenland 

moeten worden herplaatst, om dit aan te 

passen aan de veranderende 

vluchtelingenstromen. 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0245/48 

Amendement  48 

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, 

Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa 

Matias, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0245/2015 

Ska Keller 

Voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten behoeve van Italië 

en Griekenland 

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

Voorstel voor een besluit 

Artikel 5 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Verzoekers van wie op grond van artikel 

9 van Verordening (EU) nr. 603/2013 

vingerafdrukken moeten worden genomen, 

mogen uitsluitend worden herplaatst indien 

de vingerafdrukken zijn genomen. 

5. Verzoekers van wie op grond van 

artikel 9 van Verordening (EU) 

nr. 603/2013 vingerafdrukken moeten 

worden genomen, mogen uitsluitend 

worden herplaatst indien de 

vingerafdrukken zijn genomen met 

volledige eerbiediging van hun 

grondrechten en zonder het gebruik van 

dwang of detentiemaatregelen. 

Or. en 

 

 


