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Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o hitnom problemu nezakonite imigracije: 
kriza povijesnih razmjera

Europski parlament,

– uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A. budući da se u zadnjem izvješću Ureda visokog povjerenika UN-a za izbjeglice 
(UNHCR), koje je objavljeno 1. srpnja 2015. ukazuje na težinu i rasprostranjenost 
problema nezakonitih migranata koji prelaze Sredozemno more i potom najčešće dolaze 
u Italiju;

B. budući da Ured visokog povjerenika UN-a za izbjeglice nedvosmisleno navodi da kriza 
ima povijesne razmjere s obzirom na to da se samo u razdoblju od siječnja do lipnja broj 
osoba pristiglih iz Afrike i Azije povećao za 83 %, odnosno sa 75 000 osoba u istom 
semestru u 2014. povećao se na 137 000 osoba ove godine;

C. budući da se te brojke odnose samo na osobe koje su ušle nezakonito i koje su 
registrirane, a njima treba dodati tisuće nezakonitih migranata koji nisu nikad 
registrirani i koji poput duhova lutaju Europom;

D. budući da se Europska unija obvezala da će u dvije godine države članice među sobom 
primiti 40 000 izbjeglica, među kojima će od svih onih koji su stigli u Italiju biti samo 
njih 24 000, što podsjeća na klasičnu kap u moru i predstavlja u potpunosti neadekvatan 
odgovor na situaciju;

1. poziva institucije EU-a da na ozbiljan način preuzmu odgovornost za rješavanje tog 
problema i u državama u koje te osobe dolaze i u državama iz kojih te osobe kreću na 
svoja putovanja, uz odgovarajuće i potrebne humanitarne, diplomatske i vojne 
inicijative;

2. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji, Vijeću, 
potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu 
politiku i glavnom tajniku Ujedinjenih naroda.


