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Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 8 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Według danych Europejskiej Agencji 
Zarządzania Współpracą Operacyjną na 
Zewnętrznych Granicach Państw 
Członkowskich Unii Europejskiej 
(Frontex), środkowa i wschodnia część 
regionu Morza Śródziemnego w 2014 r. 
była rzeczywiście była głównym obszarem 
nielegalnego przekraczania granic do UE. 
W 2014 r. do samych tylko Włoch 
przybyło w sposób nielegalny ponad 
170 000 migrantów, co stanowi wzrost o 
277 % w porównaniu z 2013 r. RównieŜ w 
Grecji odnotowano stały wzrost liczby 
nielegalnych imigrantów, liczba ta 
wyniosła 50 000, co stanowi wzrost o 
153 % w porównaniu z 2013 r. Statystyki 
za pierwsze miesiące 2015 r. potwierdzają 
tę wyraźną tendencję w odniesieniu do 
Włoch. Ponadto w pierwszych miesiącach 
2015 r. nastąpił w Grecji gwałtowny 
wzrost liczby nielegalnych przekroczeń 
granicy: liczba ta odpowiada ponad 50 % 

całkowitej liczby nielegalnych przekroczeń 

granicy w 2014 r. (niemal 28 000 w 

pierwszych czterech miesiącach 2015 r., w 

porównaniu z łączną liczbą w 2014 r. 

wynoszącą prawie 55 000). Znaczna część 
łącznej liczby nielegalnych migrantów 
wykrytych w tych dwóch regionach 

(8) Według danych Europejskiej Agencji 
Zarządzania Współpracą Operacyjną na 
Zewnętrznych Granicach Państw 
Członkowskich Unii Europejskiej 
(Frontex), środkowa i wschodnia część 
regionu Morza Śródziemnego w 2014 r. 
była rzeczywiście była głównym obszarem 
nielegalnego przekraczania granic do UE. 
W 2014 r. do samych tylko Włoch 
przybyło w sposób nielegalny ponad 170 
000 migrantów, co stanowi wzrost o 277 % 
w porównaniu z 2013 r., w tym przeszło 

26 100 dzieci, z których około 13 000 to 

nieletni pozbawieni opieki stanowiący 

7,6% wszystkich migrantów. RównieŜ w 
Grecji odnotowano stały wzrost liczby 
nielegalnych imigrantów, liczba ta 
wyniosła 50 000, co stanowi wzrost o 
153 % w porównaniu z 2013 r. Statystyki 
za pierwsze miesiące 2015 r. potwierdzają 
tę wyraźną tendencję w odniesieniu do 
Włoch. W okresie od stycznia do lipca 

2015 r. do Włoch przybyło drogą morską 

115 000 nielegalnych migrantów. Ponadto 
w pierwszych miesiącach 2015 r. nastąpił 
w Grecji gwałtowny wzrost liczby 
nielegalnych przekroczeń granicy (206 670 
w okresie od stycznia do sierpnia 2015 r., 

według danych UNHCR, w porównaniu z 
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obejmowała migrantów narodowości, które 
– według danych Eurostatu – osiągają 
wysoki wskaźnik przyznawania azylu na 
poziomie Unii (w 2014 r. Syryjczycy i 
Erytrejczycy, dla których wskaźnik 
przyznawania azylu na poziomie Unii 
wynosi ponad 75 %, stanowili ponad 40 % 
nielegalnych migrantów we Włoszech i 
ponad 50 % w Grecji). Według danych 
Eurostatu w 2014 r. stwierdzono, Ŝe w 
Grecji przebywa nielegalnie 30 505 
Syryjczyków, w porównaniu z 8 220 w 
2013 r. 

niespełna 55 000 ogółem w 2014 r.). 
Znaczna część łącznej liczby nielegalnych 
migrantów wykrytych w tych dwóch 
regionach obejmowała migrantów 
narodowości, które – według danych 
Eurostatu – osiągają wysoki wskaźnik 
przyznawania azylu na poziomie Unii (w 
2014 r. Syryjczycy i Erytrejczycy, dla 
których wskaźnik przyznawania azylu na 
poziomie Unii wynosi ponad 75 %, 
stanowili ponad 40 % nielegalnych 
migrantów we Włoszech i ponad 50 % w 
Grecji; w okresie od stycznia do sierpnia 
2015 r. Syryjczycy i Erytrejczycy stanowili 

33% osób przybywających do Włoch i 

63% przybywających do Grecji). Według 
danych Eurostatu w 2014 r. stwierdzono, 
Ŝe w Grecji przebywa nielegalnie 30 505 
Syryjczyków, w porównaniu z 8 220 w 
2013 r. 

Or. en 
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Motyw 19 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(19) Celem środków tymczasowych jest 
zmniejszenie znacznej presji azylowej, pod 
jaką znajdują się Włochy i Grecja, w 
szczególności poprzez relokację znacznej 
liczby wnioskodawców wyraźnie 
potrzebujących ochrony międzynarodowej, 
którzy przybyli na terytorium Włoch i 
Grecji po dniu, w której zaczyna 
obowiązywać niniejsza decyzja. 
Uwzględniając całkowitą liczbę obywateli 
państw trzecich, którzy przybyli 
nielegalnie do Włoch i Grecji w 2014 r. 
oraz liczbę osób wyraźnie potrzebujących 
ochrony międzynarodowej, z Włoch i 
Grecji ma być relokowanych łącznie 
40 000 wnioskodawców wyraźnie 
potrzebujących ochrony międzynarodowej. 
Liczba ta stanowi ok. 40 % ogólnej liczby 
obywateli państw trzecich wyraźnie 
potrzebujących ochrony międzynarodowej, 
którzy przybyli nielegalnie do Włoch i do 
Grecji w 2014 r. Proponowany w niniejszej 
decyzji środek dotyczący relokacji 
wprowadza sprawiedliwy podział obciąŜeń 
między Włochami i Grecją oraz 
pozostałymi państwami członkowskimi. 
W oparciu o te same dane ogólne dostępne 
za 2014 r. oraz pierwsze cztery miesiące 

(19) Celem tymczasowych środków 

nadzwyczajnych jest stworzenie uczciwego 
i sprawiedliwego mechanizmu relokacji, 
zmniejszenie znacznej presji azylowej, pod 
jaką znajdują się Włochy i Grecja, w 
szczególności poprzez relokację znacznej 
liczby wnioskodawców wyraźnie 
potrzebujących ochrony międzynarodowej, 
którzy przybyli na terytorium Włoch i 
Grecji. Uwzględniając całkowitą liczbę 
obywateli państw trzecich, którzy przybyli 
nielegalnie do Włoch i Grecji od stycznia 
2014 r., oraz liczbę osób wyraźnie 
potrzebujących ochrony międzynarodowej, 
z Włoch i Grecji ma być relokowanych 
łącznie 110 000 wnioskodawców wyraźnie 
potrzebujących ochrony międzynarodowej. 
Liczba ta stanowi ok. 40 % ogólnej liczby 
obywateli państw trzecich wyraźnie 
potrzebujących ochrony międzynarodowej, 
którzy przybyli nielegalnie do Włoch i do 
Grecji od stycznia 2014 r. Proponowany w 
niniejszej decyzji środek dotyczący 
relokacji wprowadza zatem sprawiedliwy 
podział odpowiedzialności między 
Włochami i Grecją oraz pozostałymi 
państwami członkowskimi. W oparciu o te 
same dane ogólne dostępne za 2014 r. oraz 
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2015 r. we Włoszech i w Grecji, 60 % 
wspomnianych wnioskodawców powinno 
zostać relokowanych z Włoch i 40 % – z 
Grecji.  

pierwsze cztery miesiące 2015 r. we 
Włoszech i w Grecji, 40 000 
wspomnianych wnioskodawców powinno 
zostać relokowanych z Włoch, a 70 000 – z 
Grecji. W ciągu jednego roku od wejścia 

w Ŝycie niniejszej decyzji Komisja 

powinna ocenić, w oparciu o najnowsze 

dostępne dane, ile osób ogółem ma zostać 

relokowanych i jaka część osób ma zostać 

relokowana z Włoch i Grecji, z myślą o 

dostosowaniu do zmieniających się 

przepływów uchodźców Mechanizm 

relokacji nadzwyczajnej nie jest 

rozwiązaniem długofalowego wyzwania, 

jakie stanowi presja azylowa na 

zewnętrzne granice Unii, lecz raczej 

sprawdzianem w obliczu spodziewanego 

wkrótce wniosku ustawodawczego 

dotyczącego stałego systemu relokacji 

nadzwyczajnej w oparciu o art. 78 ust. 2 

TFUE i dlatego ogranicza się początkowo 

łącznie do 110 000 wnioskodawców. 

Jednak w razie potrzeby naleŜy rozwaŜyć 

dalsze zwiększenie liczby miejsc relokacji 

w celu dostosowania się do zmieniających 

się szybko przepływów uchodźców i 

związanych z tym tendencji w trakcie 

stosowania niniejszej decyzji. KaŜdy 

wniosek dotyczący stałego mechanizmu 

relokacji musi opierać się na większej 

solidarności i podziale odpowiedzialności 

między państwami członkowskimi, w tym 

na znacznym wzroście liczby dostępnych 

miejsc relokacji w celu dostosowania się 

do zmieniających się szybko przepływów i 

tendencji migracyjnych. Taki system 

powinien opierać się na jednoznacznych 

kryteriach dotyczących m.in. nagłego 

napływu obywateli państw trzecich i 

wyjątkowej presji azylowej, 

przewidujących jego uruchomienie na 

podstawie przejrzystych i obiektywnych 

wskaźników. 

Or. en 
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Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 -1. Aby zmniejszyć znaczną presję 

azylową, pod jaką znajdują się Włochy i 

Grecja, a takŜe aby zaliczyć waŜny 

sprawdzian w obliczu spodziewanego 

wkrótce wniosku ustawodawczego 

dotyczącego stałego systemu relokacji 

nadzwyczajnej w oparciu o art. 78 ust. 2 

TFUE, początkowo z Włoch i Grecji 

zostanie przeniesionych łącznie 110 000 

wnioskodawców. W razie potrzeby naleŜy 

rozwaŜyć dalsze zwiększenie tej liczby w 

celu dostosowania się do zmieniających 

się szybko przepływów uchodźców i 

związanych z tym tendencji w trakcie 

stosowania niniejszej decyzji. 

1. Z Włoch na terytorium innych państw 
członkowskich, zgodnie z załącznikiem I, 

relokowanych jest 24 000 
wnioskodawców. 

1. Początkowo z Włoch na terytorium 
innych państw członkowskich relokuje się 
40 000 wnioskodawców. 

2. Z Grecji na terytorium innych państw 
członkowskich, zgodnie z załącznikiem I, 

relokowanych jest 16 000 
wnioskodawców. 

2. Początkowo z Grecji na terytorium 
innych państw członkowskich relokuje się 
70 000 wnioskodawców. 

 2a. Do dnia [sześć miesięcy od wejścia w 

Ŝycie niniejszej decyzji] Komisja ocenia, w 

oparciu o najnowsze dostępne dane 

Fronteksu, jaka część wszystkich osób ma 
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zostać relokowana odpowiednio z Włoch i 

Grecji w celu dostosowania tej liczby do 

zmieniających się przepływów uchodźców. 

Or. en 
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Artykuł 5 – ustęp 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Wnioskodawcy, których odciski palców 
muszą być pobrane zgodnie z obowiązkami 
określonymi w art. 9 rozporządzenia (UE) 
nr 603/2013, mogą być relokowani dopiero 
po pobraniu odcisków ich palców. 

5. Wnioskodawcy, których odciski palców 
muszą być pobrane zgodnie z obowiązkami 
określonymi w art. 9 rozporządzenia (UE) 
nr 603/2013, mogą być relokowani dopiero 
po pobraniu odcisków ich palców, przy 

czym musi to odbywać się przy pełnym 

poszanowaniu ich praw podstawowych i 

bez uciekania się do Ŝadnych środków 

przymusu ani środków detencyjnych. 

Or. en 

 
 


