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(8) Ifølge oplysninger fra Det Europæiske 

Agentur for Forvaltning af det Operative 

Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes 

Ydre Grænser (Frontex) foregik ulovlig 

indrejse i EU i 2014 hovedsagelig via det 

centrale og østlige Middelhav. Alene til 

Italien ankom der i 2014 mere end 170 000 

migranter på ulovlig vis, svarende til en 

stigning på 277 % i forhold til 2013. 

Grækenland oplevede også en støt stigning 

med over 50 000 ulovlige migranter, 

hvilket udgør en stigning på 153 % i 

forhold til 2013. Statistikker for de første 

måneder af 2015 bekræfter denne klare 

tendens for så vidt angår Italien. Også i 

Grækenland steg antallet af ulovlige 

grænsepassager markant i løbet af de første 

fire måneder af 2015, hvor det nåede op på 

mere end 50 % af det samlede antal 

ulovlige grænsepassager i 2014 (ca. 28 

000 i løbet af de første fire måneder af 

2015, sammenlignet med et samlet antal på 

knap 55 000 i 2014). En væsentlig del af 

det samlede antal ulovlige migranter, som 

blev afsløret i disse to regioner, var 

migranter af nationaliteter, der ifølge data 

fra Eurostat har en høj EU-

anerkendelsesprocent (syrere og eritreere, 

(8) Ifølge oplysninger fra Det Europæiske 

Agentur for Forvaltning af det Operative 

Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes 

Ydre Grænser (Frontex) foregik ulovlig 

indrejse i EU i 2014 hovedsagelig via det 

centrale og østlige Middelhav. Alene til 

Italien ankom der i 2014 mere end 170 000 

migranter på ulovlig vis, svarende til en 

stigning på 277 % i forhold til 2013, og 

heraf var mere 26 100 børn, hvoraf 

13 000 var uledsagede mindreårige, som 

således udgjorde 7,6 % af det samlede 

antal migranter. Grækenland oplevede 

også en støt stigning med over 50 000 

ulovlige migranter, hvilket udgør en 

stigning på 153 % i forhold til 2013. 

Statistikker for de første måneder af 2015 

bekræfter denne klare tendens for så vidt 

angår Italien. Italien modtog fra januar til 

juli 2015 150 000 ulovlige migranter, der 

ankom ad søvejen. Også i Grækenland steg 

antallet af ulovlige grænsepassager 

markant i løbet af de første fire måneder af 

2015 (206 670 fra januar til august 2015 

ifølge tal fra UNHCR), sammenlignet med 

et samlet antal på knap 55 000 i 2014. En 

væsentlig del af det samlede antal ulovlige 

migranter, som blev afsløret i disse to 
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for hvilke EU's anerkendelsesprocent er på 

over 75 %, udgjorde i Italien over 40 % og 

i Grækenland over 50 % af de ulovlige 

migranter i 2014). Ifølge Eurostat havde 

30 505 syrere ulovligt ophold i 

Grækenland i 2014 sammenlignet med 

8 220 i 2013. 

regioner, var migranter af nationaliteter, 

der ifølge data fra Eurostat har en høj EU-

anerkendelsesprocent (syrere og eritreere, 

for hvilke EU's anerkendelsesprocent er på 

over 75 %, udgjorde i Italien over 40 % og 

i Grækenland over 50 % af de ulovlige 

migranter i 2014; fra januar til august 

2015 udgjorde syrere og eritreere 33 % af 

de personer, der ankom til Italien, og 

63 % af dem, der ankom til Grækenland). 

Ifølge Eurostat havde 30 505 syrere 

ulovligt ophold i Grækenland i 2014 

sammenlignet med 8 220 i 2013. 

Or. en 
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(19) Formålet med de midlertidige 

foranstaltninger er at lette det store pres på 

asylsystemerne i Italien og Grækenland, 

navnlig ved at flytte et stort antal ansøgere 

med et klart behov for international 

beskyttelse, som ankommer til disse lande 

efter den dato, hvorfra denne afgørelse 

finder anvendelse. På grundlag af det 

samlede antal tredjelandsstatsborgere, der 

er indrejst ulovligt i Italien og Grækenland 

i 2014, og antallet af disse, der har et klart 

behov for international beskyttelse, bør i alt 

40 000 ansøgere med et klart behov for 

international beskyttelse flyttes fra Italien 

og Grækenland. Dette antal svarer til ca. 

40 % af det samlede antal 

tredjelandsstatsborgere med et klart behov 

for international beskyttelse, som rejste 

ulovligt ind i disse lande i 2014. Den 

flytningsforanstaltning, der fastlægges ved 

denne afgørelse, udgør derfor en rimelig 

byrdefordeling mellem Italien og 

Grækenland på den ene side og de øvrige 

medlemsstater på den anden. På grundlag 

af forholdet mellem på den ene side de 

samlede tal for Italien for 2014 og de første 

fire måneder af 2015 og på den anden side 

(19) Formålet med de midlertidige 

nødforanstaltninger er at etablere en 

rimelig og retfærdig flytningsordning for 

at lette det store pres på asylsystemerne i 

Italien og Grækenland, navnlig ved at flytte 

et stort antal ansøgere med et klart behov 

for international beskyttelse, som 

ankommer til disse lande. På grundlag af 

det samlede antal tredjelandsstatsborgere, 

der er indrejst ulovligt i Italien og 

Grækenland siden januar 2014, og antallet 

af disse, der har et klart behov for 

international beskyttelse, bør i alt 110.000 

ansøgere med et klart behov for 

international beskyttelse flyttes fra Italien 

og Grækenland. Dette antal svarer til ca. 

40 % af det samlede antal 

tredjelandsstatsborgere med et klart behov 

for international beskyttelse, som rejste 

ulovligt ind i disse lande siden januar 

2014. Den flytningsforanstaltning, der 

fastlægges ved denne afgørelse, udgør 

derfor en rimelig ansvarsfordeling mellem 

Italien og Grækenland på den ene side og 

de øvrige medlemsstater på den anden. På 

grundlag af forholdet mellem på den ene 

side de samlede tal for Italien for 2014 og 
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de tilsvarende tal for Grækenland bør 60 % 

af ansøgerne i Italien og 40 % af ansøgerne 

i Grækenland flyttes til andre 

medlemsstater.  

de første fire måneder af 2015 og på den 

anden side de tilsvarende tal for 

Grækenland bør 40.000 af ansøgerne i 

Italien og 70.000 af ansøgerne i 

Grækenland flyttes til andre medlemsstater. 

Senest et år efter denne afgørelses 

ikrafttræden bør Kommissionen evaluere 

det samlede antal og andel af personer, 

der skal flyttes fra Italien og Grækenland, 

på grundlag af de seneste tilgængelige 

data med henblik på at foretage en 

tilpasning af den til de skiftende 

flygtningestrømme. 

Nødflytningsordningen er ikke en løsning 

på den langsigtede udfordring med 

asylpresset på Unionens ydre grænser, 

men snarere en test af en løsning med 

sigte på det forestående 

lovgivningsmæssige forslag om en 

permanent nødflytningsordning baseret 

på artikel 78, stk. 2, i TEUF, og er derfor i 

første omgang begrænset til 110.000 

ansøgere i alt. Det bør imidlertid om 

nødvendigt tages op til overvejelse at øge 

antallet af flytningspladser med henblik 

på en tilpasning til de hurtigt skiftende 

flygtningestrømme og -tendenser i løbet af 

nærværende afgørelses 

anvendelsesperiode. Et eventuelt forslag 

til en permanent nødflytningsordning skal 

være baseret på en væsentlig større 

indsats for solidaritet og ansvarsdeling 

blandt medlemsstaterne, herunder en 

betydelig forøgelse af antallet af de 

flytningspladser, som er til rådighed, med 

henblik på en tilpasning til de hurtigt 

skiftende migrationsstrømme og -

tendenser. Ordningen bør være baseret på 

klart definerede kriterier, herunder for en 

pludselig tilstrømning af 

tredjelandsstatsborgere og et 

ekstraordinært asylpres, som giver 

mulighed for, at nødløsningsordningen 

bliver udløst, og det på grundlag af 

gennemsigtige og objektive indikatorer. 

Or. en 
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 -1. For at tage noget af det betydelige 

asylpres af Italien og Grækenland og også 

for at benytte dette som en vigtig test med 

sigte på det forestående 

lovgivningsmæssige forslag om en 

permanent nødflytningsordning baseret 

på artikel 78, stk. 2, i TEUF flyttes i første 

omgang 110.000 ansøgere ud af Italien og 

Grækenland. En forøgelse af antallet 

tages om nødvandigt op til overvejelse for 

at tilpasse det til de hurtigt skiftende 

flygtningestrømme og -tendenser i løbet af 

nærværende afgørelses 

anvendelsesperiode. 

1. Der flyttes 24 000 ansøgere fra Italien til 

andre medlemsstater, jf. bilag I. 

1. Indledningsvist flyttes der 40.000 

ansøgere fra Italien til andre 

medlemsstater. 

2. Der flyttes 16 000 ansøgere fra 

Grækenland til andre medlemsstater, jf. 

bilag II. 

2. Indledningsvist flyttes der 70.000 

ansøgere fra Grækenland til andre 

medlemsstater. 

 2a. Senest [seks måneder efter denne 

afgørelses ikrafttræden] evaluerer 

Kommissionen på grundlag af de seneste 

tilgængelige data fra Frontex den andel 

af personer, der skal flyttes fra hhv. 

Italien og Grækenland, med henblik på at 
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foretage en tilpasning af disse andele til 

de skiftende flygtningestrømme. 

Or. en 
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5. Ansøgere, for hvilke der er i henhold til 

artikel 9 i forordning (EU) nr. 603/2013 

skal optages fingeraftryk, kan kun flyttes, 

hvis dette er sket. 

5. Ansøgere, for hvilke der er i henhold til 

artikel 9 i forordning (EU) nr. 603/2013 

skal optages og videregives fingeraftryk, 

kan kun flyttes, hvis dette er sket med fuld 

respekt for deres grundlæggende 

rettigheder og uden anvendelse af tvang 

eller frihedsberøvelse. 

Or. en 

 

 

 


