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Uznesenie Európskeho parlamentu o úsilí zameranom na uskutočňovanie 

premiestňovania 

(2017/2685(RSP)) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1523 zo 14. septembra 2015 o zavedení 

dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka1, 

– so zreteľom na rozhodnutie Rady 2015/1601 z 22. septembra 2015 o zavedení 

dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka2, 

– so zreteľom na rozhodnutie Rady 2016/1754 z 29. septembra 2016, ktorým sa mení 

rozhodnutie (EÚ) 2015/1601 o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej 

ochrany v prospech Talianska a Grécka, 

– so zreteľom na 11 správ Komisie o premiestnení a presídlení; 

– so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, 

A. keďže v septembri 2015 sa členské štáty zaviazali premiestniť z Talianska a Grécka 160 

000 žiadateľov o azyl; keďže v septembri 2016 členské štáty rozhodli, že 54 000 týchto 

miest sa môže použiť na prijímanie sýrskych utečencov z Turecka;  

B. keďže rozhodnutie Rady 2015/1523 sa uplatňuje do 17. septembra 2017 a rozhodnutie 

Rady 2015/1601 sa uplatňuje do 26. septembra 2017; 

C. keďže ku dňu 27. apríla 2017 bolo premiestnených 17 903 žiadateľov o azyl, 12 490 z 

Grécka a 5 413 z Talianska; keďže mesačné počty premiestnených žiadateľov o azyl 

majú stúpajúcu tendenciu, pričom  v marci 2017 bol premiestnený rekordný počet 

žiadateľov o azyl, a to 1 600 z Grécka a 800 z Talianska; keďže Komisia stanovila cieľ 

mesačne premiestniť 3 000 osôb z Grécka a 1 500 osôb z Talianska; 

D. keďže podľa najnovších dostupných štvrťročných údajov Eurostatu sú oprávnení na 

premiestnenie iba žiadatelia o azyl, ktorí majú štátnu príslušnosť, v prípade ktorej je 

priemerná miera uznaných žiadostí o azyl aspoň 75 %; keďže sa vykonávajú štandardné 

kontroly pôvodu a bezpečnostné kontroly, pričom niektoré členské štáty vykonávajú 

dodatočné bezpečnostné kontroly;  

E. keďže počet osôb, ktoré sú oprávnené na premiestnenie a ktoré sa nachádzajú v 

Taliansku a Grécku, je v súčasnosti oveľa nižší než cieľový počet stanovený 

rozhodnutiami Rady; keďže doteraz bolo v Grécku zaregistrovaných 26 997 

oprávnených žiadateľov; keďže Komisia očakáva, že tento počet zostane stabilný a 

približne 14 000 osôb bude preto nutné premiestniť; keďže v prípade, že súčasný trend 

bude pokračovať, tento cieľ sa pravdepodobne dosiahne; keďže doteraz bolo v 

                                                 
1 Ú. v. EÚ L 239, 15.9.2015, s. 146. 
2 Ú. v. EÚ L 248, 24.9.2015, s. 80. 
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Taliansku zaregistrovaných 8 000 oprávnených žiadateľov; keďže oneskorenie 

registrácií, najmä pokiaľ ide o štátnych príslušníkov Eritrey, a ďalšie logistické 

problémy komplikujú dosahovanie cieľov premiestňovania z Talianska oprávnených 

žiadateľov o azyl; 

F. keďže v Grécku sa stále nachádza spolu asi 62 000 utečencov a migrantov; keďže 

napriek výraznému zníženiu prílevu migrantov a utečencov po uzavretí 

západobalkánskej trasy a po vyhlásení EÚ a Turecka, stále prichádza viac migrantov a 

utečencov než je ich premiestnených v rámci súčasných programov; 

G. keďže v roku 2016 do Talianska prišiel rekordný počet 181 436 migrantov a utečencov, 

čo bolo o 18 % viac ako v roku 2015; keďže 14 percent z nich boli maloleté osoby bez 

sprievodu; keďže v rámci súčasných programov jedine Fínsko systematicky prijíma 

maloleté osoby bez sprievodu; 

H. keďže podpora, ktorú EÚ poskytuje Taliansku a Grécku, pokiaľ ide o migračnú krízu, 

presahuje rámec núdzového premiestňovania a zahŕňa významnú finančnú podporu, 

technickú a logistickú podporu, posilnenie kontrol na hraniciach a dohody s tretími 

krajinami o riadení migrácie; keďže napriek tomuto koordinovanému úsiliu sú 

podmienky v niektorých táboroch, ubytovniach a iných miestach, kde sa nachádzajú 

migranti a utečenci, naďalej neľudské; 

1. uznáva úsilie vynaložené na podporu Grécka a Talianska pri riešení problémov 

vyplývajúcich z migračnej krízy; zdôrazňuje, že táto podpora sa neobmedzuje na 

premiestnenie, ale zahŕňa všetky nástroje, ktoré má EÚ v súčasnosti k dispozícii, 

vrátane finančnej solidarity, rokovaní o dohodách s tretími krajinami, výmeny 

informácií, posilnenia kontrol na hraniciach a spoločných operácií na pozemných a 

námorných hraniciach, úsilia zameraného na riešenie základných príčin a rozvoja 

alternatív k nelegálnej migrácii;  

2. domnieva sa, že je nutné pokračovať v týchto opatreniach, ktoré zároveň musia zostať 

ako možnosť všade tam v Únii, kde by prepukli alebo sa vyostrili krízy; 

3. domnieva sa, že sa musí vynaložiť osobitné úsilie, pokiaľ ide o najzraniteľnejšie osoby, 

ktoré utekajú pred vojnou a prenasledovaním; 

4. berie na vedomie súčasnú prácu na aktualizovaní a reformovaní spoločného európskeho 

azylového systému a konaní o azyle jednotlivých členských štátov; naliehavo žiada 

všetky zúčastnené strany, aby zaujali realistický prístup;  

5. zdôrazňuje, že členské štáty EÚ majú veľmi odlišné sociálne, kultúrne a hospodárske 

podmienky, ktoré treba brať do úvahy; zdôrazňuje tiež, že je nutné zohľadniť súčasné a 

minulé úsilie a reality, pokiaľ ide o prijímanie utečencov a migrantov z rôzneho 

prostredia, ako aj minulé a súčasné sekundárne pohyby; 

6. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii. 


