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USVOJENI TEKSTOVI 
 

P8_TA(2015)0306 

Privremene mjere u području međunarodne zaštite u korist Italije i Grčke 

* 

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 9. rujna 2015. o prijedlogu odluke 

Vijeća o uvođenju privremenih mjera u području međunarodne zaštite u korist Italije i 

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

(Savjetovanje) 

 

Europski parlament, 

– uzimajući u obzir prijedlog Komisije Vijeću (COM(2015)0286), 

– uzimajući u obzir članak 78. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na 

temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0156/2015), 

– uzimajući u obzir pismo Vijeća od 30. srpnja 2015. kojim je obavijestilo Parlament o 

svojem općem pristupu, 

– uzimajući u obzir pismo Odbora za proračune, 

– uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika, 

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove 

(A8-0245/2015), 

1. prihvaća prijedlog Komisije s izmjenama; 

2. prihvaća izjavu priloženu ovoj Rezoluciji; 

3. poziva Komisiju da shodno tomu izmijeni svoj prijedlog u skladu s člankom 293. 

stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije; 

4. poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament 

prihvatio; 

5. traži od Vijeća da se savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti prijedlog 

Komisije; 



 

 

6. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću i Komisiji. 

 

Amandman  1 

Prijedlog odluke 

Pozivanje 3.a (novo) 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 uzimajući u obzir Povelju Europske unije 

o temeljnim pravima, posebice Poglavlje I. 

i članke 18. i 19., 

 

Amandman  2 

Prijedlog odluke 

Uvodna izjava 2.a (nova) 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (2a) u skladu s člankom 78. stavkom 3. i 

člankom 80. Ugovora mjere solidarnosti u 

okviru te Odluke obvezujućeg su 

karaktera. 

 

Amandman  3 

Prijedlog odluke 

Uvodna izjava 4.a (nova) 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (4a) Privremene mjere za hitno 

premještanje samo su jedan dio 

sveobuhvatnog pristupa migracijama u 

skladu s Komunikacijom Komisije od 

13. svibnja 2015. naziva „Europski 

migracijski program” i nadolazećim 

izvješćem Europskog parlamenta o 

vlastitoj inicijativi. Europski parlament 

naglašava da su svi aspekti 

sveobuhvatnog pristupa važni i da ih je 

potrebno paralelno razvijati. Europsko 



 

 

vijeće je na sastancima 25. i 26. lipnja 

2015., u svjetlu trenutačne hitne situacije 

i predanosti jačanju solidarnosti i 

odgovornosti, postiglo poseban dogovor o 

privremenom i iznimnom premještanju 

40 000 osoba kojima je nedvojbeno 

potrebna međunarodna zaštita iz Italije i 

Grčke u druge države članice tijekom 

razdoblja od dvije godine. Države članice 

se trebaju dogovoriti oko obvezujuće kvote 

za raspodjelu takvih osoba. 

 

Amandman  4 

Prijedlog odluke 

Uvodna izjava 5. 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(5) U rezoluciji od 29. travnja 2015., 

Europski parlament ponovno je naglasio 

potrebu da Unija svoj odgovor na nedavne 

tragedije u Sredozemlju temelji na 

solidarnosti i pravednoj podjeli 

odgovornosti te pojača napore u tom 

području naspram država članica koje 

prihvaćaju najveći broj izbjeglica i 

podnositelja zahtjeva za međunarodnu 

zaštitu, u apsolutnom ili proporcionalnom 

smislu. 

(5) U rezoluciji od 29. travnja 2015. 

Europski parlament ponovno je naglasio 

potrebu da Unija svoj odgovor na nedavne 

tragedije na Sredozemlju temelji na 

solidarnosti i pravednoj podjeli 

odgovornosti te pojača napore u tom 

području naspram država članica koje 

prihvaćaju najveći broj izbjeglica i 

podnositelja zahtjeva za međunarodnu 

zaštitu, u apsolutnom ili proporcionalnom 

smislu, na temelju kriterija za određivanje 

države članice odgovorne za razmatranje 

zahtjeva za međunarodnu zaštitu u skladu 

s Uredbom Europskog parlamenta i 

Vijeća (EU) br. 604/2013¹ª. Europski 

parlament pozvao je na uspostavu 

obvezujuće kvote za raspodjelu tražitelja 

azila među svim državama članicama. 

 

 ______________ 

 ¹ª Uredba (EU) br. 604/2013 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o 

uvođenju kriterija i mehanizama za 

utvrđivanje države članice odgovorne za 

razmatranje molbe za međunarodnu 

zaštitu koju je u jednoj od država članica 

podnio državljanin treće zemlje ili osoba 

bez državljanstva  (SL L 180, 29.6.2013., 



 

 

str. 31.). 

 

Amandman  5 

Prijedlog odluke 

Uvodna izjava 7. 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(7) Među državama članicama u kojima su 

zabilježene situacije iznimnog pritiska i u 

svjetlu nedavnih tragičnih događaja u 

Sredozemlju, posebno su Italija i Grčka 

doživjele nezapamćene valove migranata, 

uključujući podnositelje zahtjeva za 

međunarodnu zaštitu kojima je nedvojbeno 

potrebna međunarodna zaštita, koji dolaze 

na njihova državna području i stvaraju 

znatan pritisak na njihove migracijske 

sustave i sustave azila. 

(7) Među državama članicama u kojima su 

zabilježene situacije iznimnog pritiska i u 

svjetlu nedavnih tragičnih događaja na 

Sredozemlju, posebno su se Italija i Grčka 

suočile s dotad nezabilježenim dotokom 

migranata, uključujući podnositelje 

zahtjeva za međunarodnu zaštitu kojima je 

nedvojbeno potrebna međunarodna zaštita, 

koji dolaze na njihova državna području i 

stvaraju znatan pritisak na njihove 

migracijske sustave i sustave azila, što 

ukazuje na negativni utjecaj Uredbe (EU) 

br. 604/2013 na prvu državu ulaska u 

Uniju, a to nažalost još nije dovelo do 

obustave Uredbe ili barem do brisanja 

dijela o prvoj državi ulaska u Uniju. 

Međutim, druge države članice Unije 

također se suočavaju s velikim porastom 

broja tražitelja azila koje prihvaćaju.  

 

Amandman  6 

Prijedlog odluke 

Uvodna izjava 7.a (nova) 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (7a) Prognoze stručnjaka pokazuju da će 

u kratkom i srednjem roku doći do 

povećanog migracijskog pritiska na 

vanjske morske i kopnene granice Unije. 

 

Amandman  7 

Prijedlog odluke 



 

 

Uvodna izjava 8. 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(8) Prema podacima Europske agencije za 

upravljanje operativnom suradnjom na 

vanjskim granicama (Frontex) središnja i 

istočna sredozemna ruta bile su najčešće 

rute za nezakonite prelaske granica Unije 

2014. U 2014. više od 170 000 migranata 

samo je u Italiju stiglo nezakonitim 

načinom, što je u odnosu na 2013. 

povećanje od 277 %. Stalan rast zabilježen 

je i u Grčkoj u koju je pristiglo više od 

50 000 nezakonitih migranata, što je u 

odnosu na 2013. povećanje od 153 %. 

Statistika u prvim mjesecima 2015. 

potvrđuje taj jasan trend u pogledu Italije. 

Osim toga, Grčku je u prvim mjesecima 

2015. zahvatio i nagli porast broja 

nezakonitih prelazaka granice, koji 

odgovara više od 50 % ukupnog broja 

nezakonitih prelazaka granice u 2014. 

(gotovo 28 000 u prva četiri mjeseca 2015. 

u usporedbi s ukupnim brojem od gotovo 

55 000 u 2014.). Znatan udio ukupnog 

broja nezakonitih migranata u te dvije 

regije činili su migranti s državljanstvima 

koja, na temelju podataka Eurostata, imaju 

visoku stopu priznavanja na razini Unije 

(2014. državljani Sirije i Eritreje, za koje 

stopa priznavanja na razini Unije iznosi 

više od 75 %, činili su više od 40 % 

nezakonitih migranata u Italiji i više od 

50 % u Grčkoj). Prema podacima 

Eurostata, nezakonita prisutnost utvrđena 

je za 30 505 Sirijaca u Grčkoj u 2014. u 

usporedbi s 8 220 u 2013. 

(8) Prema podacima Europske agencije za 

upravljanje operativnom suradnjom na 

vanjskim granicama (Frontex) središnja i 

istočna sredozemna ruta bile su najčešće 

rute za nezakonite prelaske granica Unije 

2014. U 2014. je na nezakonit način samo 

u Italiju stiglo više od 170 000 migranata, 

što je u odnosu na 2013. povećanje od 

277 %, uključujući više od 26 100 djece od 

koje je više od 13 000 maloljetnika bez 

pratnje i koja predstavljaju 7,6 % od 

ukupnog broja migranata. Stalan rast 

zabilježen je i u Grčkoj u koju je pristiglo 

više od 50 000 nezakonitih migranata, što 

je u odnosu na 2013. povećanje od 153 %. 

Statistika u prvim mjesecima 2015. 

potvrđuje taj jasan trend u pogledu Italije. 

U Italiji se od siječnja do lipnja 2015. broj 

nezakonitih prelazaka granice povećao za 

5 % u odnosu na isto razdoblje u 

prethodnoj godini. Osim toga, Grčku je u 

prvim mjesecima 2015. zahvatio i nagli 

porast broja nezakonitih prelazaka granice, 

koji odgovara više od šesterostrukom 

povećanju u odnosu na isto razdoblje u 

prethodnoj godini i povećanju od gotovo 

140 % u usporedbi s cijelom prethodnom 

godinom (76 293 od siječnja do 

lipnja 2015., prema podacima Frontexa, u 

usporedbi s ukupnim brojem od gotovo 

55 000 u 2014.). Znatan udio ukupnog 

broja nezakonitih migranata u te dvije 

regije činili su migranti s državljanstvima 

koja, na temelju podataka Eurostata, imaju 

visoku stopu priznavanja na razini Unije 

(2014. državljani Sirije i Eritreje, za koje 

stopa priznavanja na razini Unije iznosi 

više od 75 %, činili su više od 40 % 

nezakonitih migranata u Italiji i više od 

50 % u Grčkoj; od siječnja do lipnja 2015. 

državljani Sirije i Eritreje činili su 30 % 

dolazaka u Italiju i gotovo 60 % dolazaka 

u Grčku). Prema podacima Eurostata, 

nezakonita prisutnost utvrđena je za 30 505 

Sirijaca u Grčkoj u 2014. u usporedbi s 



 

 

8 220 u 2013. 

 

Amandman  8 

Prijedlog odluke 

Uvodna izjava 10. 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(10) Prema podacima Frontexa važna 

migracijska ruta koja vodi u Uniju u 2014. 

bila je zapadno-balkanska ruta s 43 357 

nezakonitih prelazaka granice. Međutim, 

većini migranata koji koriste balkansku 

rutu nije prima facie potrebna 

međunarodna zaštita, s obzirom na to da 

51 % migranata dolazi s Kosova. 

(10) Prema podacima Frontexa važna 

migracijska ruta koja vodi u Uniju u 2014. 

bila je zapadno-balkanska ruta s 43 357 

nezakonitih prelazaka granice. Broj 

nezakonitih prelazaka granice dramatično 

je porastao u 2015. Od siječnja do 

lipnja 2015. 67 444 migranata i izbjeglica 

koristilo se rutom kroz tursku granicu s 

Grčkom i Bugarskom te kroz kopnenu 

granicu Mađarske. To ukazuje na 

povećanje od 962 % u odnosu na isto 

razdoblje prethodne godine. Te rute sada 

sve više koriste osobe koje bježe od rata i 

progona. Od siječnja do lipnja 2015. u 

Uniju je tim rutama ušlo 17 955 izbjeglica 

iz Afganistana, 13 225 izbjeglica iz Sirije, 

3 021 izbjeglica iz Iraka i 196 izbjeglica iz 

Eritreje.  

 

Amandman  9 

Prijedlog odluke 

Uvodna izjava 13.a (nova) 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (13a) Potrebni su brzo i cjelovito 

prenošenje te učinkovita primjena 

Zajedničkog europskog sustava azila, 

čime će se jamčiti uvođenje zajedničkih 

normi Unije, uključujući uvjete prihvata 

tražitelja azila i poštovanje temeljnih 

prava, kako je predviđeno postojećim 

zakonodavstvom Unije. 

 



 

 

Amandman  10 

Prijedlog odluke 

Uvodna izjava 15. 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(15) Ako bi država članica osim Italije ili 

Grčka bila suočena sa sličnom hitnom 

situacijom zbog iznenadnog priljeva 

državljana trećih zemalja, Vijeće, na 

prijedlog Komisije i nakon savjetovanja s 

Europskim parlamentom, može donijeti 

privremene mjere u korist dotične države 

članice, u skladu s člankom 78. stavkom 3. 

Ugovora. Takve mjere mogu uključivati, 

prema potrebi, obustavu obveza te države 

članice predviđenih ovom Odlukom. 

(15) Uzimajući u obzir trenutačnu 

nestabilnost i sukobe u neposrednom 

susjedstvu Unije i promjenjivu prirodu 

migracijskih tokova, ako bi država članica 

osim Italije ili Grčke bila suočena sa 

sličnom hitnom situacijom zbog 

iznenadnog priljeva državljana trećih 

zemalja, Vijeće, na prijedlog Komisije i 

nakon savjetovanja s Europskim 

parlamentom, može donijeti privremene 

mjere u korist dotične države članice, u 

skladu s člankom 78. stavkom 3. Ugovora. 

Takve mjere mogu uključivati, prema 

potrebi, obustavu obveza te države članice 

predviđenih ovom Odlukom. 

 

 

Amandman  11 

Prijedlog odluke 

Uvodna izjava 17. 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(17) Mjere predviđene ovom Odlukom 

povlače za sobom privremeno odstupanje 

od kriterija utvrđenih u članku 13. 

stavku 1. Uredbe (EU) br. 604/2013 

Europskog parlamenta i Vijeća¹ i 

postupovne korake, među ostalim rokove, 

utvrđene u člancima 21., 22. i 29. te 

Uredbe. 

(17) Mjere predviđene ovom Odlukom 

povlače za sobom privremeno odstupanje 

od kriterija utvrđenih u članku 13. 

stavku 1. Uredbe (EU) br. 604/2013 i 

postupovne korake, među ostalim rokove 

utvrđene u člancima 21., 22. i 29. te 

Uredbe. Mjere premještanja ne smiju 

sprečavati države članice u potpunoj 

primjeni Uredbe (EU) br. 604/2013, 

uključujući proaktivnu i učinkovitu 

primjenu svih kriterija, kao što su 

spajanje obitelji, posebna zaštita 

maloljetnika bez pratnje i diskrecijska 

klauzula iz humanitarnih razloga.  

____________________ ____________________ 



 

 

1 Uredba (EU) br. 604/2013 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o 

uvođenju kriterija i mehanizama za 

utvrđivanje države članice odgovorne za 

razmatranje molbe za međunarodnu 

zaštitu koju je u jednoj od država članica 

podnio državljanin treće zemlje ili osoba 

bez državljanstva (SL L 180, 29.6.2013., 

str. 31.). 

 

 

Amandman  12 

Prijedlog odluke 

Uvodna izjava 18. 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(18) Trebalo je odrediti koje kriterije 

primijeniti pri odlučivanju o skupini i broju 

podnositelja zahtjeva koje treba premjestiti 

iz Italije i Grčke. Jasan i upotrebljiv sustav 

predviđen je na temelju praga prosječne 

stope odluka na razini Unije o odobravanju 

međunarodne zaštite u prvostupanjskim 

postupcima, kako je definirano u Eurostatu, 

u odnosu na ukupan broj prvostupanjskih 

odluka na razini Unije o zahtjevima za azil 

za međunarodnu zaštitu, na temelju 

najnovijih dostupnih statističkih podataka. 

S jedne strane, tim bi se pragom moralo 

osigurati, u najvećoj mogućoj mjeri, da svi 

podnositelji zahtjeva kojima je 

najvjerojatnije nedvojbeno potrebna 

međunarodna zaštita budu u mogućnosti da 

u potpunosti i brzo ostvare svoja prava na 

zaštitu u državi članici premještanja. S 

druge strane, time bi se u najvećoj mogućoj 

mjeri spriječilo, da podnositelji zahtjeva, 

koji će vjerojatno primiti negativnu odluku 

u vezi sa zahtjevom, budu premješteni u 

drugu državu članicu, čime bi se 

neopravdano produljio njihov boravak u 

Uniji. Na temelju podataka Eurostata za 

prvostupanjske odluke iz 2014. za potrebe 

ove Odluke trebalo bi upotrijebiti prag od 

75 % koji u toj godini odgovara odlukama 

o zahtjevima za državljane Sirije i Eritreje. 

(18) Trebalo je odrediti koje kriterije 

primijeniti pri odlučivanju o skupini i broju 

podnositelja zahtjeva koje treba premjestiti 

iz Italije i Grčke. Jasan i upotrebljiv sustav 

predviđen je na temelju praga prosječne 

stope odluka na razini Unije o odobravanju 

međunarodne zaštite u prvostupanjskim 

postupcima, kako je definirano u Eurostatu, 

u odnosu na ukupan broj prvostupanjskih 

odluka na razini Unije o zahtjevima za azil 

za međunarodnu zaštitu, na temelju 

najnovijih dostupnih statističkih podataka. 

S jedne strane, tim bi se pragom moralo 

osigurati, u najvećoj mogućoj mjeri, da svi 

podnositelji zahtjeva kojima je 

najvjerojatnije nedvojbeno potrebna 

međunarodna zaštita budu u mogućnosti da 

u potpunosti i brzo ostvare svoja prava na 

zaštitu u državi članici premještanja. S 

druge strane, time bi se u najvećoj mogućoj 

mjeri spriječilo, da podnositelji zahtjeva, 

koji će vjerojatno primiti negativnu odluku 

u vezi sa zahtjevom, budu premješteni u 

drugu državu članicu, čime bi se 

neopravdano produljio njihov boravak u 

Uniji. Na temelju podataka Eurostata za 

prvostupanjske odluke iz 2014. za potrebe 

ove Odluke trebalo bi upotrijebiti prag od 

75 % koji u toj godini odgovara odlukama 

o zahtjevima za državljane Sirije i Eritreje. 

Potrebno je svaka tri mjeseca procijeniti 



 

 

ciljane skupine osoba za premještanje 

kako bi se u obzir uzela promjenjiva 

priroda migracijskih tokova. 

 

Amandman  13 

Prijedlog odluke 

Uvodna izjava 19. 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(19) Privremene mjere namijenjene su 

smanjenju znatnog pritiska na sustave azila 

Italije i Grčke, posebno premještanjem 

većeg broja podnositelja zahtjeva kojima je 

nedvojbeno potrebna međunarodna zaštita, 

a koji su u državno područje Italije i Grčke 

ušli nakon datuma stupanja na snagu ove 

Odluke. Na temelju ukupnog broja 

državljana trećih zemalja koji su u 2014. u 

Italiju i Grčku ušli nezakonitim putem te 

broja onih kojima je nedvojbeno potrebna 

međunarodna zaštita, ukupno 40 000 

podnositelja zahtjeva kojima je nedvojbeno 

potrebna međunarodna zaštita trebalo bi 

premjestiti iz Italije i Grčke. Taj broj 

odgovara približno 40 % ukupnog broja 

državljana trećih zemalja kojima je 

nedvojbeno potrebna međunarodna zaštita, 

a koji su 2014. u Italiju i Grčku ušli 

nezakonitim putem. Stoga mjere 

premještanja predložene u ovoj Odluci 

predstavljaju pravednu podjelu tereta 

između Italije i Grčke s jedne strane i 

država članica s druge strane. Na temelju 

istih ukupnih dostupnih podataka u 2014. i 

u prva četiri mjeseca 2015. za Italiju i 

Grčku, 60 % tih podnositelja zahtjeva 

trebalo bi premjestiti iz Italije odnosno 

40 % iz Grčke. 

(19) Privremene hitne mjere namijenjene 

su uspostavljanju pravednog i jednakog 

mehanizma za premještanje, smanjenju 

znatnog pritiska na sustave azila Italije i 

Grčke, posebno premještanjem većeg broja 

podnositelja zahtjeva kojima je nedvojbeno 

potrebna međunarodna zaštita, a koji su u 

državno područje Italije i Grčke ušli nakon 

datuma stupanja na snagu ove Odluke. Na 

temelju ukupnog broja državljana trećih 

zemalja koji su u 2014. u Italiju i Grčku 

ušli nezakonitim putem te broja onih 

kojima je nedvojbeno potrebna 

međunarodna zaštita, ukupno 40 000 

podnositelja zahtjeva kojima je nedvojbeno 

potrebna međunarodna zaštita trebalo bi 

premjestiti iz Italije i Grčke. Taj broj 

odgovara približno 40 % ukupnog broja 

državljana trećih zemalja kojima je 

nedvojbeno potrebna međunarodna zaštita, 

a koji su 2014. u Italiju i Grčku ušli 

nezakonitim putem. Stoga mjere 

premještanja predložene u ovoj Odluci 

predstavljaju pravednu podjelu 

odgovornosti između Italije i Grčke s jedne 

strane i drugih država članica s druge 

strane. Na temelju istih ukupnih dostupnih 

podataka u 2014. i u prva četiri mjeseca 

2015. za Italiju i Grčku, 60 % tih 

podnositelja zahtjeva trebalo bi premjestiti 

iz Italije odnosno 40 % iz Grčke. Unutar 

šest mjeseci od datuma stupanja na snagu 

ove Odluke Komisija procjenjuje udio 

osoba za premještanje iz Italije i Grčke na 

temelju posljednjih dostupnih podataka i 

u cilju prilagodbe tog udjela promjenjivim 

migracijskim tokovima. Mehanizam za 



 

 

hitno premještanje nije rješenje za 

dugoročni izazov koji pritisak na sustave 

azila predstavlja za vanjske granice Unije, 

on je provjera u okviru budućeg 

zakonodavnog prijedloga o trajnom 

sustavu hitnog premještanja na temelju 

članka 78. stavka 2.Ugovora  te je stoga u 

početku ograničen na ukupno 40 000 

podnositelja zahtjeva. Međutim, nužno je 

tijekom primjene ove Odluke razmotriti, 

ako je potrebno, daljnje povećanje broja 

osoba za premještanje u cilju prilagodbe 

migracijskim tokovima i trendovima koji 

se brzo mijenjaju. Svaki prijedlog o 

trajnom mehanizmu za hitno premještanje 

mora se temeljiti na značajnijem 

doprinosu podjeli solidarnosti i 

odgovornosti među državama članicama, 

uključujući znatno povećanje broja 

dostupnih mjesta za premještanje, u cilju 

prilagodbe migracijskim tokovima i 

trendovima koji se brzo mijenjaju. On se 

treba temeljiti na jasno definiranim 

kriterijima, uključujući na iznenadnom 

priljevu državljana trećih zemalja i 

iznimnom pritisku na sustave azila, što će 

omogućiti njegovo aktiviranje na osnovi 

transparentnih i objektivnih pokazatelja. 

 

 

 

 

Amandman  14 

Prijedlog odluke 

Uvodna izjava 20.a (nova) 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (20a) Pri izradi trajnog mehanizma za 

premještanje u skladu s člankom 78. 

stavkom 2. Ugovora Komisija treba 

uvrstiti teritorij države članice kao kriterij 

za određivanje ključa raspodjele 

migranata. 

 



 

 

Amandman  15 

Prijedlog odluke 

Uvodna izjava 21. 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(21)Fondom za azil, migracije i integraciju 

(FAMI) osnovanim Uredbom (EU) 

br. 516/2014 Europskog parlamenta i 

Vijeća¹ pruža se potpora aktivnostima 

podjele opterećenja o kojima su se države 

članice usuglasile i otvoren je razvoju 

novih politika u tom području. Člankom 7. 

stavkom 2. Uredbe (EU) br. 516/2014 

predviđa se mogućnost da države članice 

provode mjere koje se odnose na transfer 

podnositelja zahtjeva za međunarodnu 

zaštitu u okviru njihovih nacionalnih 

programa, dok se člankom 18. Uredbe 

(EU) br. 516/2014 predviđa mogućnost 

paušalnog iznosa od 6 000 EUR za transfer 

korisnika međunarodne zaštite iz druge 

države članice.  

(21) Fondom za azil, migracije i integraciju 

(FAMI) osnovanim Uredbom (EU) 

br. 516/2014 Europskog parlamenta i 

Vijeća¹ pruža se potpora aktivnostima 

pravedne podjele odgovornosti o kojima su 

se države članice usuglasile i otvoren je 

razvoju novih politika u tom području. 

Člankom 7. stavkom 2. Uredbe (EU) 

br. 516/2014 predviđa se mogućnost da 

države članice provode mjere koje se 

odnose na premještanje podnositelja 

zahtjeva za međunarodnu zaštitu u okviru 

njihovih nacionalnih programa, dok se 

člankom 18. Uredbe (EU) br. 516/2014 

predviđa mogućnost paušalnog iznosa od 

6 000 EUR za premještanje korisnika 

međunarodne zaštite iz druge države 

članice. 

______________ ___________________ 

¹ Uredba (EU) br. 516/2014 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o 

uspostavi Fonda za azil, migracije i 

integraciju, o izmjeni Odluke Vijeća 

2008/381/EZ i o stavljanju izvan snage 

odluka br. 573/2007/EZ i br. 575/2007/EZ 

Europskog parlamenta i Vijeća te Odluke 

Vijeća 2007/435/EZ (SL L 150, 

20.5.2014., str. 168.). 

¹ Uredba (EU) br. 516/2014 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o 

uspostavi Fonda za azil, migracije i 

integraciju, o izmjeni Odluke Vijeća 

2008/381/EZ i o stavljanju izvan snage 

odluka br. 573/2007/EZ i br. 575/2007/EZ 

Europskog parlamenta i Vijeća te Odluke 

Vijeća 2007/435/EZ (SL L 150, 

20.5.2014., str. 168.). 

 

Amandman  16 

Prijedlog odluke 

Uvodna izjava 21.a (nova) 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (21a) Komisija treba nadzirati kako se 

iznos od 6 000 EUR troši za premještanje 

svakog podnositelja zahtjeva. 



 

 

 

Amandman  17 

Prijedlog odluke 

Uvodna izjava 25. 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(25) Pri odlučivanju koje bi podnositelje 

zahtjeva kojima je nedvojbeno potrebna 

međunarodna zaštita trebalo premjestiti iz 

Italije i Grčke, prednost bi trebalo dati 

ugroženim podnositeljima zahtjeva u 

smislu članka 22. Direktive 2013/33/EU 

Europskog parlamenta i Vijeća¹º. U tom 

pogledu, posebne potrebe podnositelja 

zahtjeva, uključujući zdravlje, trebale bi 

biti primarna briga. Najbolji interesi djeteta 

trebali bi se uvijek smatrati primarnom 

brigom. 

(25) Pri odlučivanju koje podnositelje 

zahtjeva kojima je nedvojbeno potrebna 

međunarodna zaštita treba premjestiti iz 

Italije i Grčke, prednost treba dati 

ugroženim podnositeljima zahtjeva. a 

među njima potrebno je posebnu 

pozornost posvetiti maloljetnicima bez 

pratnje, u smislu članka 21. i članka 22. 

Direktive 2013/33/EU Europskog 

parlamenta i Vijeća¹º. Kako bi se u obzir 

uzela specifična situacija ugroženih 

osoba, države članice trebaju u okviru 

Direktive 2013/33/EU i Direktive 

2013/32/EU Europskog parlamenta i 

Vijeća¹ª provesti pojedinačnu procjenu 

ugroženosti pojedinaca u pogledu 

njihovih posebnih potreba za prihvatom i 

postupkom. Države članice stoga moraju 

poduzeti aktivne korake za procjenu 

pojedinih potreba tražitelja azila i ne 

mogu se oslanjati isključivo na njihovo 

samoodređenje kako bi im zajamčili prava 

u skladu sa zakonodavstvom Unije. U tom 

pogledu, posebne potrebe podnositelja 

zahtjeva, uključujući zdravlje, trebaju biti 

primarna briga. Najbolji interesi djeteta 

trebaju se uvijek smatrati primarnom 

brigom u svim postupcima 

uspostavljenima nakon ove Odluke, a 

ključna načela utvrđena presudom Suda 

od 6. lipnja 2013. u predmetu C-648/111b 

ne smiju se nikada ugroziti. 

______________ ___________________ 

¹ºDirektiva 2013/33/EU Europskog 

parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o 

utvrđivanju standarda za prihvat 

podnositelja zahtjeva za međunarodnu 

zaštitu (preinaka) (SL L 180, 29.6.2013., 

str. 96.). 

¹ºDirektiva 2013/33/EU Europskog 

parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o 

utvrđivanju standarda za prihvat 

podnositelja zahtjeva za međunarodnu 

zaštitu (preinaka) (SL L 180, 29.6.2013., 

str. 96.). 



 

 

1a Direktiva 2013/32/EU Europskog 

parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o 

zajedničkim postupcima za priznavanje i 

oduzimanje međunarodne zaštite (SL 

L 180, 29.6.2013., str. 60.). 

1b Presuda Suda od 6. lipnja 2013.,  C-

648/11, ECLI:EU:C:2013:367.  

 

 

 

 

 

Amandman  18 

Prijedlog odluke 

Uvodna izjava 26. 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(26) Osim toga, kako bi se odlučilo koja bi 

konkretna država članica trebala biti država 

članica premještanja, posebnu pažnju 

trebalo bi posvetiti posebnim 

kvalifikacijama dotičnih podnositelja 

zahtjeva koje bi im mogle biti od koristi da 

se lakše integriraju u državi članici 

premještanja, npr. njihovo znanje jezika. 

Nadalje, kad je riječ o posebno ugroženim 

podnositeljima zahtjeva, trebalo bi 

razmotriti kapacitet države članice 

premještanja kako bi se tim podnositeljima 

zahtjeva pružila odgovarajuća potpora. 

(26) Osim toga, kako bi se odlučilo koja bi 

konkretna država članica trebala biti država 

članica premještanja, posebnu pažnju 

potrebno je posvetiti preferencijama i 

posebnim kvalifikacijama dotičnih 

podnositelja zahtjeva koje bi im mogle biti 

od koristi da se lakše integriraju u državi 

članici premještanja, npr. njihovo znanje 

jezika, obiteljske veze izvan definicije 

članova obitelji iz Uredbe (EU) 

br. 604/2013, društveni odnosi, prijašnji 

boravak ili studiranje u državi članici i 

prijašnje radno iskustvo u poduzeću ili 

organizaciji koji djeluju u određenoj 

državi članici, kao i konkretne 

kvalifikacije koje bi mogle biti relevantne 

za integraciju podnositelja zahtjeva u 

tržište rada države članice premještanja. 

Države članice stoga trebaju olakšati 

učinkovito priznavanje diploma, 

kvalifikacija i vještina podnositelja 

zahtjeva. Osim toga, države članice mogu 

obavijestiti podnositelje zahtjeva o 

prilikama za njih na tržištu rada. Nadalje, 

kad je riječ o posebno ugroženim 

podnositeljima zahtjeva, potrebno je 

razmotriti kapacitet države članice 

premještanja kako bi se tim podnositeljima 

zahtjeva pružila odgovarajuća potpora. 



 

 

Iako podnositelji zahtjeva nemaju pravo 

birati državu članicu u koju će biti 

premješteni, potrebno je uzeti u obzir 

njihove potrebe, preferencije i specifične 

kvalifikacije koliko god je moguće.  

 

 

Amandman  19 

Prijedlog odluke 

Uvodna izjava 26.a (nova) 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (26a) Na temelju lekcija usvojenih na 

pilot-projektu za premještanje s Malte 

(EUREMA), potrebno je u najvećoj 

mogućoj mjeri uzeti u obzir očekivanja i 

preferencije. Podnositelji zahtjeva trebaju 

u samom početku imati mogućnost 

izražavanja svojih preferencija. Trebaju 

rangirati države članice prema 

preferencijama i poduprijeti te odabire 

elementima kao što su obiteljske veze, 

društvene veze i kulturne veze kao što su 

jezične vještine, prijašnji boravak, 

razdoblje studiranja i radno iskustvo u 

državi članici. To se treba učiniti tijekom 

početne obrade zahtjeva. Drugi je korak 

da se dotičnu državu članicu obavijesti o 

preferencijama podnositelja zahtjeva. 

Države članice potom dobiju mogućnost 

navesti svoje preferencije za podnositelje 

zahtjeva među onim podnositeljima koji 

su izrazili svoju preferenciju za dotičnu 

državu članicu. Države članice moraju 

obrazložiti svoje preferencije iz aspekta 

obiteljskih, društvenih i kulturnih veza. 

Časnici za vezu koje imenuju države 

članice mogu olakšati postupak vođenjem 

intervjua s podnositeljima zahtjeva. 

Potrebno je i dati mogućnost 

podnositeljima zahtjeva da se savjetuju s 

drugim stranama kao što su nevladine 

organizacije, visoki povjerenik 

Ujedinjenih naroda za izbjeglice 

(UNHCR) te Međunarodna organizacija 

za migracije. Naposljetku, Italija i Grčka 



 

 

moraju, uz pomoć EASO-a, donijeti 

odluku o premještanju podnositelja 

zahtjeva u određenu državu članicu 

uzimajući u obzir što je više moguće 

njihove preferencije. Potrebno je 

savjetovanje s UNHCR-om o najboljim 

praksama u području preseljenja, 

uključujući upravljanje preferencijama i 

specifičnim kvalifikacijama. 

 

Amandman  20 

Prijedlog odluke 

Uvodna izjava 26.b (nova) 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (26b) Nužno je u potpunosti poštovati 

načelo nediskriminacije iz članka 10. 

Ugovora tijekom cijelog postupka 

premještanja. Diskriminacija na temelju 

spola, dobi, etničke pripadnosti, 

invaliditeta i vjeroispovijesti predstavlja 

jasno kršenje Ugovora. 

 

 

Amandman  21 

Prijedlog odluke 

Uvodna izjava 28. 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(28) Pravna i postupovna jamstva utvrđena 

u Uredbi (EU) br. 604/2013 i dalje se 

primjenjuju u pogledu podnositelja 

zahtjeva obuhvaćenih ovom Odlukom. 

Osim toga, podnositelje zahtjeva trebalo bi 

obavijestiti o postupku premještanja 

utvrđenom u ovoj Odluci, a obavijest bi 

trebalo dostaviti u okviru odluke o 

premještanju. S obzirom na to da 

podnositelj zahtjeva na temelju prava EU-

a nema pravo na odabir države članice 

odgovorne za njegov/njezin zahtjev, 

podnositelj zahtjeva trebao bi imati pravo 

(28) Pravna i postupovna jamstva utvrđena 

u Uredbi (EU) br. 604/2013 i dalje se 

primjenjuju u pogledu podnositelja 

zahtjeva obuhvaćenih ovom Odlukom. 

Osim toga, podnositelje zahtjeva treba 

obavijestiti o postupku premještanja 

utvrđenom u ovoj Odluci, a obavijest je 

potrebno dostaviti u okviru odluke o 

premještanju. Podnositelj zahtjeva treba 

imati pravo na učinkovit pravni lijek protiv 

odluke o premještanju u skladu s Uredbom 

(EU) br. 604/2013 i člankom 47. Povelje 

Europske unije o temeljnim pravima. 



 

 

na učinkovit pravni lijek protiv odluke o 

premještanju u skladu s Uredbom (EU) 

br. 604/2013 samo u pogledu poštovanja 

njegovih/njezinih temeljnih prava. 

 

Amandman  22 

Prijedlog odluke 

Uvodna izjava 30. 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(30) Trebalo bi poduzeti mjere radi 

izbjegavanja sekundarnih kretanja 

premještenih osoba iz države članice 

premještanja u druge države članice. 

Posebno, podnositelje zahtjeva trebalo bi 

obavijestiti o posljedicama njihova daljnjeg 

kretanja unutar država članica i o činjenici 

da, ako im država članica premještanja 

odobri međunarodnu zaštitu, u načelu 

imaju pravo samo na prava povezana s 

međunarodnom zaštitom u toj državi 

članici. 

(30) Potrebno je poduzeti mjere radi 

izbjegavanja sekundarnih kretanja 

premještenih osoba iz države članice 

premještanja u druge države članice. 

Uzimanje u obzir, što je više moguće, 

preferencije podnositelja zahtjeva, 

uključujući obiteljske veze koje nisu u 

okviru odredbi o obitelji u Uredbi (EU) 

br. 604/2013 te društvene i kulturne veze, 

predstavlja jednostavnu mjeru kojom se 

podnositeljima omogućuje razvijanje 

osjećaja pripadnosti državi članici u koju 

se premještaju. Podnositeljima zahtjeva 

trebaju se pružati sve potrebne 

informacije o njihovoj destinaciji na 

jeziku koji razumiju ili za koji je razumno 

vjerovati da ga razumiju i, u slučaju da se 

njihove preferencije ne mogu u potpunosti 

uzeti u obzir, razlozi zbog kojih to nije 

moguće. Kako bi se nadalje izbjegnula 

sekundarna kretanja, podnositelje 

zahtjeva treba obavijestiti o posljedicama 

njihova daljnjeg kretanja unutar država 

članica, u skladu s člankom 4. Uredbe 

(EU) br. 604/2013, i o činjenici da, ako im 

država članica premještanja odobri 

međunarodnu zaštitu, u načelu imaju pravo 

samo na prava povezana s međunarodnom 

zaštitom u toj državi članici.  

 

Amandman  23 

Prijedlog odluke 

Uvodna izjava 30.a (nova) 

 



 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (30a) Sekundarnim pravom Unije 

utemeljeno je načelo pristanka 

podnositelja zahtjeva ili korisnika 

međunarodne zaštite na premještanje i 

utvrđeno člankom 7. stavkom 2. Uredbe 

(EU) br. 516/2014 i, analogno tome, 

člankom 5. Uredbe (EU) br. 439/2010 

Europskog parlamenta i Vijeća1a, te 

člankom 17. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 

604/2013, dok su odstupanja od prava 

Unije moguća samo u vrlo ograničenim 

okolnostima u skladu s člankom 78. 

stavkom 3. Ugovora UFEU-a. Potrebno je 

zajamčiti provedbu mehanizma za hitno 

premještanje s obzirom na to da je 

pristanak osobito važan kako bi se 

spriječila sekundarna kretanja i stoga ga 

je u načelu potrebno dobiti prije 

premještanja. Ako osoba ne da svoj 

pristanak, ona se u načelu ne smije 

premjestiti, ali drugoj se osobi treba 

ponuditi ta mogućnost. 

 

 _________ 

 1a Uredba (EU) br. 439/2010 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o 

osnivanju Europskog potpornog ureda za 

azil (SL L 132, 29.5.2010., str.11.). 

 

Amandman  24 

Prijedlog odluke 

Članak 1. 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Ovom se Odlukom uvode privremene 

mjere u području međunarodne zaštite u 

korist Italije i Grčke kako bi im se 

omogućilo da se nose s hitnom situacijom 

zbog iznenadnog priljeva državljana trećih 

zemalja u tim državama članicama. 

Ovom se Odlukom uvode obvezujuće, 

privremene hitne mjere u području 

međunarodne zaštite u korist Italije i Grčke 

kako bi im se omogućilo da se nose s 

hitnom situacijom zbog iznenadnog 

priljeva državljana trećih zemalja ili osoba 

bez državljanstva u tim državama 

članicama. 



 

 

 

Amandman  25 

Prijedlog odluke 

Članak 2. – stavak 1. – točka b 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(b) „podnositelj zahtjeva” znači državljanin 

treće zemlje ili osoba bez državljanstva 

koja je podnijela zahtjev za međunarodnu 

zaštitu u pogledu kojeg još nije donesena 

konačna odluka; 

(b) „podnositelj zahtjeva” znači državljanin 

treće zemlje ili osoba bez državljanstva 

koja je podnijela zahtjev za međunarodnu 

zaštitu u pogledu kojeg još nije donesena 

konačna odluka kako je utvrđeno 

člankom 2. točkom (i.) Direktive 

2011/95/EU;  

 

Amandman  26 

Prijedlog odluke 

Članak 2. – stavak 1. – točka d 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(d) „članovi obitelji” znači članovi obitelji 

kako je definirano u članku 2. točki (g) 

Uredbe (EU) br. 604/2013 Europskog 

parlamenta i Vijeća; 

(d) „bliža rodbina” znači supružnik, djeca, 

roditelji, nositelji roditeljskog prava, 

djedovi, bake i unuci; 

 (Horizontalna izmjena. Primjenjuje se u 

cijelom tekstu prijedloga Komisije.) 

 

Amandman  27 

Prijedlog odluke 

Članak 2. – stavak 1. – točka fa (nova) 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (fa) „preferencija” znači preferencija 

koju je podnositelj zahtjeva izrazio za 

određenu državu članicu ili preferencija 

koju je država članica izrazila za 

određenog podnositelja zahtjeva i koja je 

obrazložena elementima kao što su 

obiteljske veze koje nisu u okviru 



 

 

definicije članova obitelji kako su 

definirani u članku 2. točki (g) Uredbe 

(EU) br. 604/2013, društvene veze poput 

veza s etničkim i kulturnim zajednicama 

te kulturne veze s preferiranom državom 

članicom kao što su jezične vještine, 

prethodni boravak u državi članici, 

studiranje ili radni odnos s poduzećima ili 

organizacijama u toj državi članici.  
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Prijedlog odluke 

Članak 3. – stavak 2.a (novi) 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 2a. Potrebno je svaka tri mjeseca 

procijeniti ciljane skupine osoba za 

premještanje s obzirom na promjenjivu 

prirodu migracijskih tokova. 

 

Amandman  47 

Prijedlog odluke 

Članak 4. 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 -1. Na početku se ukupno 110 000 

podnositelja zahtjeva premješta iz Italije i 

Grčke kako bi se uklonio znatan pritisak s 

talijanskog i grčkog sustava za azil, ali i u 

svrhu provedbe važne provjere uoči 

budućeg zakonodavnog prijedloga o 

trajnom sustavu za hitno premještanje u 

skladu s člankom 78. stavkom 2. Ugovora. 

Tijekom primjene ove Odluke razmatra 

se, ako je potrebno, daljnje povećanje u 

cilju prilagodbe migracijskim tokovima i 

trendovima koji se brzo mijenjaju. 

1. 24 000 podnositelja zahtjeva treba 

premjestiti iz Italije na državno područje 

druge države članice kako je utvrđeno u 

Prilogu I. 

1. Na početku se 40 000 podnositelja 

zahtjeva premješta iz Italije na državna 

područja drugih država članica. 



 

 

2. 16 000 podnositelja zahtjeva treba 

premjestiti iz Grčke na državno područje 

druge države članice kako je utvrđeno u 

Prilogu II. 

2. Na početku se 70 000 podnositelja 

zahtjeva premješta iz Grčke na državna 

područja drugih država članica. 

 2a. [Šest mjeseci od datuma stupanja na 

snagu ove Odluke] Komisija procjenjuje 

udio osoba za premještanje iz Italije i 

Grčke na temelju posljednjih dostupnih 

podataka Frontexa i u cilju prilagodbe tog 

udjela promjenjivim migracijskim 

tokovima. 

 

 

Amandman  30 

Prijedlog odluke 

Članak 4.a (novi) 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 Članak 4.a 

 Pristanak 

 Načelno je potreban pristanak osobe na 

njezino premještanje. 
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Prijedlog odluke 

Članak 5. – stavak 2. 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Italija i Grčka, u redovitim vremenskim 

razmacima tijekom razdoblja primjene ove 

Odluke, uz pomoć EASO-a i, ako je 

primjenjivo, uz pomoć časnika za vezu 

država članica iz stavka 8., utvrđuju 

pojedinačne podnositelje zahtjeva koje 

treba premjestiti u druge države članice te 

kontaktnim točkama tih država članica i 

EASO-u dostavljaju broj podnositelja 

zahtjeva koji se mogu premjestiti. U tu se 

svrhu prednost daje ranjivim 

podnositeljima zahtjeva u smislu 

2. Italija i Grčka, u redovitim vremenskim 

razmacima tijekom razdoblja primjene ove 

Odluke, uz pomoć EASO-a i drugih 

relevantnih agencija utvrđuju pojedinačne 

podnositelje zahtjeva koje treba premjestiti 

u druge države članice te kontaktnim 

točkama tih država članica i EASO-u 

dostavljaju broj podnositelja zahtjeva koji 

se mogu premjestiti. U tu se svrhu prednost 

daje ugroženim podnositeljima zahtjeva u 

smislu članka 21. i članka 22. Direktive 

2013/33/EU, a posebna se pozornost treba 



 

 

članka 22. Direktive 2013/33/EU. posvetiti maloljetnicima bez pratnje. 
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Prijedlog odluke 

Članak 5. – stavak 3. 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

3. Nakon primitka informacija iz stavka 2. 

države članice što je prije moguće navode 

broj podnositelja zahtjeva koji se odmah 

mogu premjestiti na njihovo državno 

područje i sve druge relevantne 

informacije, u okviru brojeva utvrđenih u 

Prilogu I. odnosno Prilogu II. 

3. Nakon primitka informacija iz stavka 2. 

države članice što je prije moguće daju 

informacije o dostupnom kapacitetu za 

prihvat migranata i navode broj 

podnositelja zahtjeva koji se odmah mogu 

premjestiti na njihovo državno područje i 

sve druge relevantne informacije, u okviru 

brojeva utvrđenih u Prilogu I. odnosno 

Prilogu II. 
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Prijedlog odluke 

Članak 5. – stavak 3.a (novi) 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 3a. Italija i Grčka pružaju, uz pomoć 

EASO-a, podnositeljima zahtjeva 

informacije na jeziku koji razumiju ili za 

koji se razumno vjeruje da ga razumiju o 

državi članici koja je uključena u hitno 

premještanje. Podnositelji zahtjeva 

također imaju pristup informacijama koje 

pružaju druge strane kao što su nevladine 

organizacije, UNHCR i Međunarodna 

organizacija za migracije. Od podnositelja 

zahtjeva se tijekom početne obrade 

zahtjeva traži da rangiraju pet država 

članica prema preferencijama i da 

obrazlože svoje preferencije. 
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Prijedlog odluke 

Članak 5. – stavak 5. 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

5. Podnositelji zahtjeva čiji se otisci prstiju 

moraju uzeti u skladu s obvezama 

utvrđenima u članku 9. Uredbe (EU) 

br. 603/2013 mogu se premjestiti samo ako 

su im uzeti otisci prstiju. 

5. Podnositelji zahtjeva, čiji se otisci prstiju 

moraju uzeti i predati u skladu s obvezama 

utvrđenima u članku 9. Uredbe (EU) 

br. 603/2013, mogu se premjestiti samo 

ako su im uzeti otisci prstiju, uz puno 

poštovanje njihovih temeljnih prava bez 

poduzimanja ikakvih mjera prisile ili 

zadržavanja. 

 

Amandman  35 

Prijedlog odluke 

Članak 5. – stavak 8. 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

8. Za provedbu svih aspekata postupka 

premještanja opisanog u ovom članku 

države članice mogu donijeti odluku o 

slanju časnika za vezu u Italiju i Grčku. 

Briše se. 
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Prijedlog odluke 

Članak 6. – stavak 4. 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

4. Nakon donošenja odluke o premještanju 

i prije stvarnog premještanja, Italija i Grčka 

obavješćuje dotičnu osobu o odluci o 

njezinu premještanju u pisanom obliku. U 

toj se odluci navodi država članica 

premještanja. 

4. Nakon donošenja odluke o premještanju 

i prije stvarnog premještanja, Italija i 

Grčka, uz pomoć EASO-a i drugih strana 

kao što su časnici za vezu, ako su 

dostupne, sveobuhvatno obavještavaju 
dotičnu osobu o državi članici 

premještanja, i to na jeziku koji ta osoba 

razumije ili za koji se razumno vjeruje da 

ga razumije ili, u slučaju da se 

preferencije te osobe ne uzmu u obzir, o 



 

 

razlozima te odluke. Italija i Grčka 

također u pisanom obliku obavještavaju 

dotičnu osobu o odluci o njezinu 

premještanju. U toj se odluci navodi država 

članica premještanja. 
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Prijedlog odluke 

Članak 7. – stavak 1. – točka b 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(b) početna obrada zahtjeva; (b) početna obrada zahtjeva, uključujući 

utvrđivanje ugroženosti i preferencija, 

radi utvrđivanja potencijalnih 

podnositelja zahtjeva koje se premješta i 

njihova pregleda, uključujući njihovu 

jasnu identifikaciju, uzimanje otisaka 

prstiju i registraciju zahtjeva za 

međunarodnu zaštitu; 
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Prijedlog odluke 

Članak 7. – stavak 1. – točka d 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(d) obavljanje transfera podnositelja 

zahtjeva u državu članicu premještanja. 

(d) obavljanje premještanja podnositelja 

zahtjeva u državu članicu premještanja. 

Troškovi premještanja u države članice 

premještanja ne smiju biti dodatni teret za 

Grčku i Italiju. 
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Prijedlog odluke 

Članak 8. – stavak 2. 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Ako Italija i Grčka ne poštuju obveze iz 

stavka 1., Komisija može u pogledu 

2. Ako Italija i Grčka ne poštuju obveze iz 

stavka 1., nakon što se predmetnoj državi 



 

 

predmetne države članice odlučiti 

obustaviti ovu Odluku za razdoblje od 

najviše tri mjeseca. Komisija može odlučiti 

da se takva obustava jednom produlji za 

dodatno razdoblje od najviše tri mjeseca. 

pruži prilika da izloži svoje stajalište, 
Komisija može u pogledu predmetne 

države članice odlučiti obustaviti ovu 

Odluku na razdoblje od najviše tri mjeseca. 

Komisija može odlučiti da se takva 

obustava jednom produlji za dodatno 

razdoblje od najviše tri mjeseca. 
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Prijedlog odluke 

Članak 9. 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

U slučaju hitne situacije zbog iznenadnog 

priljeva državljana trećih zemalja u državu 

članicu premještanja, Vijeće, na prijedlog 

Komisije i nakon savjetovanja s Europskim 

parlamentom, može donijeti privremene 

mjere u korist dotične države članice, u 

skladu s člankom 78. stavkom 3. Ugovora. 

Takve mjere mogu uključivati, prema 

potrebi, obustavu obveza te države članice 

predviđenih ovom Odlukom. 

U slučaju hitne situacije zbog iznenadnog 

priljeva državljana trećih zemalja u državu 

članicu premještanja, Vijeće, na prijedlog 

Komisije i nakon savjetovanja s Europskim 

parlamentom, može donijeti privremene 

mjere u korist dotične države članice, u 

skladu s člankom 78. stavkom 3 Ugovora. 

Takve mjere mogu dodatno uključivati, 

prema potrebi, obustavu obveza te države 

članice predviđenih ovom Odlukom. 
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Prijedlog odluke 

Članak 11. 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Italija i Grčka svaka tri mjeseca Vijeću i 

Komisiji podnose izvješća o provedbi ove 

Odluke, među ostalim i o planovima iz 

članka 8. 

Italija i Grčka svaka tri mjeseca Vijeću i 

Komisiji podnose izvješća o provedbi ove 

Odluke, kao i o pravilnom korištenju 

financijskim sredstvima dobivenima u 

okviru ove Odluke, uključujući o 

smjernicama iz članka 8. 
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Prijedlog odluke 

Članak 11.a (novi) 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 Članak 11.a 

 Procjena 

 Komisija Europskom parlamentu i Vijeću 

do srpnja 2016. podnosi procjenu u 

sredini razdoblja o primjeni te Odluke i, 

kada je to prikladno, predlaže potrebne 

preporuke za trajni mehanizam 

premještanja, uključujući u pogledu 

najavljene provjere primjerenosti u okviru 

dublinskog postupka.  

 Komisija do...* Europskom parlamentu i 

Vijeću podnosi izvješće o završnoj 

procjeni primjene te Odluke. 

 Države članice Komisiji podnose sve 

informacije koje su prikladne za 

pravovremenu pripremu tog izvješća. 

 ____________ 

 * SL: molimo umetnuti datum: 30 mjeseci 

od datuma stupanja na snagu ove Odluke. 
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Prijedlog odluke 

Prilog II.a (novi) 

 
 

Tekst koji je predložila Komisija   

Izmjena   

Prilog II.a 

Postupak premještanja 

Postupak predviđen prijedlogom Komisije; podcrtani su dodatni postupovni koraci koje je 

uvrstio Europski parlament 

 1. – Početna obrada zahtjeva osoba koje 

traže međunarodnu zaštitu  



 

 

 – Utvrđivanje osoba za koje je druga 

država članica odgovorna ili za koje treba 

biti odgovorna prema Dublinskoj uredbi 

 → Premještaj u okviru dublinskog 

postupka 

 – Utvrđivanje ugroženih podnositelja 

zahtjeva 
 – Utvrđivanje bliže rodbine za zajedničko 

premještanje 

 – Utvrđivanje preferencija podnositelja 

zahtjeva za određene države članice 

 ↓ 

 2. – Odabir podnositelja zahtjeva za 

premještanje 

 – Italija i Grčka utvrđuju koje se 

podnositelje zahtjeva premješta 

 – Obavještavaju države članice o 

potrebnom broju mjesta, kao i o 

preferencijama podnositelja zahtjeva 

 ↓ 

 3. – Uključenost država članica 

 – Države članice obavještavaju Italiju i 

Grčku o broju dostupnih mjesta za 

premještanje 

 – Časnici za veze mogu voditi intervjue s 

podnositeljima zahtjeva koji su izrazili 

preferenciju za njihovu državu članicu 

 – Države članice navode svoje 

preferencije za podnositelje zahtjeva 

 ↓ 

 4. – Odluka o premještanju 

 – Italija i Grčka odlučuju koji će se 

podnositelj zahtjeva premjestiti u koju 

državu članicu uzimajući u obzir 

preferencije podnositelja zahtjeva i država 

članica 

 ↓ 

 5. – Informacije i pristanak 

 – Podnositelje se sveobuhvatno informira 

o državi članici premještanja  

 – Podnositelji zahtjeva načelno daju 

pristanak za premještanje u tu državu 



 

 

članicu 

 ↓ 

 6. – Premještanje 

 Premještanje podnositelja zahtjeva u 

državu članicu premještanja provodi se 

unutar mjesec dana 

 



 

 

PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI 

IZJAVA EUROPSKOG PARLAMENTA 

 

 

U kontekstu potrebe za donošenjem hitnih mjera u korist država članica koje se suočavaju s 

neočekivanim priljevom državljana iz trećih zemalja Europski parlament se slaže člankom 78. 

stavkom 3. UFEU-a kao pravnom osnovom koju je Komisija predložila za Odluku Vijeća o 

uvođenju privremenih mjera u području međunarodne zaštite u korist Italije i Grčke. 

Međutim, Europski parlament može prihvatiti članak 78. stavak 3. UFEU-a kao pravnu 

osnovu samo kao hitnu mjeru nakon kojeg će uslijediti pravi zakonodavni prijedlog u kojem 

će biti određeni strukturni odgovori na buduće hitne situacije. Ustraje ne tome da je ispravna 

pravna osnova članak 78. stavak 2. UFEU-a, u kojemu se za mjere za utvrđivanje države 

članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu propisuje redovni 

zakonodavni postupak, zajedno s člankom 80. druga rečenica UFEU-a, čijim se odredbama 

primjenjuje načelo solidarnosti, kako je utvrđeno u članku 80. prvoj rečenici UFEU-a. 

Europski parlament dodatno ističe da donošenje ove Odluke ni u kojem slučaju ne dovodi u 

pitanje raspon pravnih temelja koji će biti na raspolaganju suzakonodavcu u budućnosti, a 

posebno u pogledu članka 78., zajedno s člankom 80. UFEU-a. Europski parlament poziva 

Komisiju da do kraja 2015. podnese zakonodavni prijedlog o trajnom sustavu premještanja na 

temelju članaka 78. stavka 2. i članka 80., kako je najavila u svojem Europskom programu o 

migraciji. Europski parlament zadržava pravo sastavljanja zakonodavnog izvješća o vlastitoj 

inicijativi ako Komisija pravovremeno ne podnese takav prijedlog.  

 

 


