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Predlog sklepa 
Uvodna izjava 8 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) Po podatkih Evropske agencije za 

upravljanje operativnega sodelovanja na 

zunanjih mejah (Frontex) za leto 2014 sta 

bili migracijski poti na osrednjem in 

vzhodnem Sredozemlju glavni območji 

nezakonitih prehodov meje z Unijo. Samo 

v Italijo je leta 2014 nezakonito vstopilo 

več kot 170 000 migrantov, kar je 277-

odstotno povečanje v primerjavi z letom 

2013. Trend enakomernega naraščanja je 

bilo opaziti tudi v Grčiji, v katero je 

nezakonito vstopilo več kot 50 000 

migrantov, kar je 153-odstotno povečanje v 

primerjavi z letom 2013. Statistični podatki 

za prve mesece leta 2015 jasno potrjujejo 

nadaljevanje tega trenda v Italiji. Tudi v 

Grčiji se je število nezakonitih prehodov 

meje v prvih mesecih leta 2015 močno 

povečalo, in sicer je to število ustrezalo 

več kot polovici vseh nezakonitih 

prehodov meje v letu 2014 (skoraj 28 000 

nezakonitih prehodov v prvih štirih 

mesecih leta 2015 v primerjavi s skupaj 

skoraj 55 000 tovrstnimi prehodi v letu 

2014). Velik del migrantov z neurejenim 

statusom, odkritih v teh dveh regijah, 

predstavljajo državljani držav, katerih 

(8) Po podatkih Evropske agencije za 

upravljanje operativnega sodelovanja na 

zunanjih mejah (Frontex) za leto 2014 sta 

bili migracijski poti na osrednjem in 

vzhodnem Sredozemlju glavni območji 

nezakonitih prehodov meje z Unijo. Samo 

v Italijo je leta 2014 nezakonito vstopilo 

več kot 170 000 migrantov, kar je 277-

odstotno povečanje v primerjavi z letom 

2013 in vključuje več kot 26 100 otrok, 

med katerimi je 13 000 mladoletnikov brez 

spremstva, kar je 7,6 % vseh migrantov. 

Trend enakomernega naraščanja je bilo 

opaziti tudi v Grčiji, v katero je nezakonito 

vstopilo več kot 50 000 migrantov, kar je 

153-odstotno povečanje v primerjavi z 

letom 2013. Statistični podatki za prve 

mesece leta 2015 jasno potrjujejo 

nadaljevanje tega trenda v Italiji. Od 

januarja do julija 2015 je v Italijo po 

morju prispelo 115 000 migrantov z 

neurejenim statusom. Tudi v Grčiji se je 

število nezakonitih prehodov meje po 

podatkih Visokega komisariata Združenih 

narodov za begunce v prvih mesecih leta 

2015 močno povečalo (206 670 od 

januarja do avgusta 2015 v primerjavi s 
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prošnje za mednarodno zaščito v Uniji se 

po podatkih Eurostata pogosto ugodno 

rešijo (leta 2014 so Sirci in Eritrejci, 

katerih prošnje se na ravni Unije ugodno 

rešijo v več kot 75 % primerov, 

predstavljali več kot 40 % tovrstnih 

migrantov v Italiji in več kot 50 % v 

Grčiji). Glede na podatke Eurostata se je 

leta 2013 v Grčiji nahajalo 8 220 Sircev z 

neurejenim statusom, leta 2014 pa njihovo 

število znašalo že 30 505. 

skupaj skoraj 55 000 tovrstnimi prehodi v 

letu 2014). Velik del migrantov z 

neurejenim statusom, odkritih v teh dveh 

regijah, predstavljajo državljani držav, 

katerih prošnje za mednarodno zaščito v 

Uniji se po podatkih Eurostata pogosto 

ugodno rešijo (leta 2014 so Sirci in 

Eritrejci, katerih prošnje se na ravni Unije 

ugodno rešijo v več kot 75 % primerov, 

predstavljali več kot 40 % tovrstnih 

migrantov v Italiji in več kot 50 % v Grčiji; 

od januarja do avgusta 2015 je bilo med 

prispelimi v Italijo 33 % Sircev in 

Eritrejcev, med prispelimi v Grčijo pa 

63 %). Glede na podatke Eurostata se je 

leta 2013 v Grčiji nahajalo 8 220 Sircev z 

neurejenim statusom, leta 2014 pa njihovo 

število znašalo že 30 505. 
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Poročilo A8-0245/2015 
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Predlog sklepa 
Uvodna izjava 19 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(19) Namen začasnih ukrepov je ublažiti 

občuten pritisk na azilna sistema Italije in 

Grčije, zlasti s premestitvijo pomembnega 

števila prosilcev, ki bodo na njuni ozemlji 

prispeli po dnevu začetka uporabe tega 

sklepa in bodo nedvomno potrebovali 

mednarodno zaščito. Glede na skupno 

število državljanov tretjih držav, ki so leta 

2014 nezakonito vstopili v Italijo in Grčijo, 

ter ob upoštevanju števila tistih, ki 

nedvomno potrebujejo mednarodno 

zaščito, bi bilo treba iz Italije in Grčije 

premestiti skupaj 40 000 prosilcev, ki 

nedvomno potrebujejo mednarodno 

zaščito. To število ustreza približno 40 % 

skupnega števila državljanov tretjih držav, 

ki so leta 2014 nezakonito vstopili v Italijo 

in Grčijo ter nedvomno potrebujejo 

mednarodno zaščito. Ukrep premestitve, ki 

se predlaga v tem sklepu, torej pomeni 

pravično delitev bremena med Italijo in 

Grčijo na eni strani ter drugimi državami 

članicami na drugi. Ob upoštevanju 

ustreznih skupnih podatkov za leto 2014 in 

prvo četrtletje leta 2015 za Italijo in Grčijo 

bi bilo treba iz Italije premestiti 60 % 

(19) Namen začasnih nujnih ukrepov je 

vzpostaviti pošten in pravičen mehanizem 

premestitve in ublažiti občuten pritisk na 

azilna sistema Italije in Grčije, zlasti s 

premestitvijo pomembnega števila 

prosilcev, ki bodo na njuni ozemlji prispeli 

po dnevu začetka uporabe tega sklepa in 

bodo nedvomno potrebovali mednarodno 

zaščito. Glede na skupno število 

državljanov tretjih držav, ki so od januarja 

2014 nezakonito vstopili v Italijo in Grčijo, 

ter ob upoštevanju števila tistih, ki 

nedvomno potrebujejo mednarodno 

zaščito, bi bilo treba iz Italije in Grčije 

premestiti skupaj 110 000 prosilcev, ki 

nedvomno potrebujejo mednarodno 

zaščito. To število ustreza približno 40 % 

skupnega števila državljanov tretjih držav, 

ki so od januarja 2014 nezakonito vstopili 

v Italijo in Grčijo ter nedvomno 

potrebujejo mednarodno zaščito. Ukrep 

premestitve, ki se predlaga v tem sklepu, 

torej pomeni pravično delitev odgovornosti 

med Italijo in Grčijo na eni strani ter 

drugimi državami članicami na drugi. Ob 

upoštevanju ustreznih skupnih podatkov za 
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tovrstnih prosilcev, iz Grčije pa 40 %.  leto 2014 in prve štiri mesece leta 2015 za 

Italijo in Grčijo bi bilo treba iz Italije 

premestiti 40 000 tovrstnih prosilcev, iz 

Grčije pa 70 000. Komisija bi morala v 

enem letu od datuma začetka veljavnosti 

tega sklepa na podlagi najnovejših 

razpoložljivih podatkov oceniti skupno 

število in delež oseb, ki jih je treba 

premestiti iz Italije in Grčije, ter ta delež 

prilagoditi spreminjajočim se tokovom 

beguncev. Mehanizem nujnih premestitev 

ni rešitev za dolgoročne izzive zaradi 

pritiska na azilne sisteme na zunanjih 

mejah Unije, temveč je bolj preizkusni 

primer za prihodnji zakonodajni predlog o 

stalni shemi nujnih premestitev na 

podlagi člena 78(2) PDEU in je zato 

zaenkrat omejen na 110 000 prosilcev. 

Vseeno bi bilo treba preučiti možnost, da 

bi se število mest za premestitve po potrebi 

dodatno povečalo, saj bi se tako 

prilagodili hitro spreminjajočim se 

tokovom beguncev in trendom v času 

uporabe tega sklepa. Vsak predlog o 

stalnem mehanizmu nujnih premestitev 

mora temeljiti na občutnejšem prispevku k 

solidarnosti in delitvi odgovornosti med 

državami članicami, vključno s 

precejšnjim povečanjem števila 

razpoložljivih mest za premestitve zaradi 

prilagoditve hitro spreminjajočim se 

migracijskim tokovom in trendom. 

Mehanizem bi moral biti osnovan na 

jasno opredeljenih merilih, vključno z 

upoštevanjem nenadnega pritoka 

državljanov tretjih držav in izjemnega 

pritiska na azilne sisteme, da se bo lahko 

sprožil na podlagi preglednih in 

objektivnih kazalnikov. 

Or. en 
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Predlog sklepa 
Člen 4 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 -1. Za ublažitev precejšnjega pritiska na 

azilna sistema Italije in Grčije in tudi kot 

preizkusni primer za prihodnji 

zakonodajni predlog o stalni shemi nujnih 

premestitev na podlagi člena 78(2) PDEU 

se iz Italije in Grčije sprva premesti 

skupno 110 000 prosilcev. Nato se preuči 

možnost povečanja tega števila zaradi 

prilagoditve hitro spreminjajočim se 

tokovom beguncev in trendom v času 

uporabe tega sklepa. 

1. 24 000 prosilcev se premesti iz Italije na 

ozemlja drugih držav članic, kakor je 

določeno v Prilogi I. 

1. Sprva se iz Italije na ozemlja drugih 

držav članic premesti 40 000 prosilcev; 

2. 16 000 prosilcev se premesti iz Grčije na 

ozemlja drugih držav članic, kakor je 

določeno v Prilogi II. 

2. Sprva se iz Grčije na ozemlja drugih 

držav članic premesti 70 000 prosilcev; 

 2a. Komisija v [šestih mesecih od datuma 

začetka veljavnosti tega sklepa] na podlagi 

najnovejših razpoložljivih podatkov 

agencije Frontex oceni posamezna deleža 

oseb, ki jih je treba premestiti iz Italije in 

Grčije, in ju prilagodi spreminjajočim se 

tokovom beguncev. 
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Predlog sklepa 
Člen 5 – odstavek 5 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Prosilci, za katere se v skladu z 

obveznostmi iz člena 9 Uredbe (EU) št. 

603/2013 zahteva odvzem prstnih odtisov, 

so lahko premeščeni le, če so bili njihovi 

prstni odtisi odvzeti. 

5. Prosilci, za katere se v skladu z 

obveznostmi iz člena 9 Uredbe (EU) št. 

603/2013 zahteva odvzem prstnih odtisov, 

so lahko premeščeni le, če so bili njihovi 

prstni odtisi odvzeti ob popolnem 

spoštovanju njihovih temeljnih pravic in 

brez uporabe prisile ali ukrepov odvzema 

prostosti. 

Or. en 

 

 

 


