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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Σύµφωνα µε τα στοιχεία του 

Ευρωπαϊκού Οργανισµού για τη 

∆ιαχείριση της Επιχειρησιακής 

Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα 
(Frontex), οι διαδροµές της Κεντρικής και 

της Ανατολικής Μεσογείου αποτέλεσαν τις 

κύριες περιοχές παράτυπης διέλευσης των 

συνόρων στην Ένωση το 2014. Πάνω από 
170 000 µετανάστες έφτασαν παράτυπα το 
2014 µόνο στην Ιταλία, 

αντιπροσωπεύοντας αύξηση της τάξης του 
277 % σε σύγκριση µε το 2013. Σταθερή 
ήταν επίσης η αύξηση που παρατηρήθηκε 

στην Ελλάδα, µε περισσότερους από 

50 000 παράτυπους µετανάστες να 

φθάνουν στη χώρα, παρουσιάζοντας 
αύξηση κατά 153 % σε σύγκριση µε το 

2013. Τα στατιστικά στοιχεία για τους 

πρώτους µήνες του 2015 επιβεβαιώνουν 

αυτή τη σαφή τάση για την Ιταλία. Η 

Ελλάδα βρέθηκε εξάλλου αντιµέτωπη µε 
απότοµη αύξηση του αριθµού παράτυπων 

διελεύσεων των συνόρων µέσα στους 
πρώτους µήνες του 2015, που αντιστοιχεί 
σε περισσότερο από το 50 % του 
συνολικού αριθµού των παράτυπων 
διελεύσεων των συνόρων κατά το 2014 
(περίπου 28 000 κατά το πρώτο 

(8) Σύµφωνα µε τα στοιχεία του 

Ευρωπαϊκού Οργανισµού για τη 

∆ιαχείριση της Επιχειρησιακής 

Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα 
(Frontex), οι διαδροµές της Κεντρικής και 

της Ανατολικής Μεσογείου αποτέλεσαν τις 

κύριες περιοχές παράτυπης διέλευσης των 

συνόρων στην Ένωση το 2014. Πάνω από 
170 000 µετανάστες έφτασαν παράτυπα το 
2014 µόνο στην Ιταλία, 

αντιπροσωπεύοντας αύξηση της τάξης του 
277% σε σύγκριση µε το 2013· στον 
αριθµό αυτό περιλαµβάνονται 
περισσότερα από 26 100 παιδιά, από τα 
οποία περίπου 13 000 ήταν ασυνόδευτοι 
ανήλικοι, που αντιπροσωπεύουν το 7,6% 
του συνόλου των µεταναστών. Σταθερή 
ήταν επίσης η αύξηση που παρατηρήθηκε 

στην Ελλάδα, µε περισσότερους από 

50 000 παράτυπους µετανάστες να 

φθάνουν στη χώρα, γεγονός που σηµαίνει 
αύξηση κατά 153 % σε σύγκριση µε το 

2013. Τα στατιστικά στοιχεία για τους 

πρώτους µήνες του 2015 επιβεβαιώνουν 

αυτή τη σαφή τάση για την Ιταλία. Από 
τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο 2015, στην 
Ιταλία έφθασαν από θαλάσσης  115 000 
παράτυποι µετανάστες. Επί πλέον, η 
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τετράµηνο του 2015 σε σύγκριση µε 
συνολικό αριθµό σχεδόν 55 000 το 2014). 
Σηµαντικό ποσοστό από το συνολικό 

αριθµό των παράτυπων µεταναστών που 

εντοπίστηκαν στις δύο αυτές περιοχές 

αποτελούν οι µετανάστες εθνικοτήτων που, 

µε βάση τα στοιχεία της Eurostat, 

επιτυγχάνουν υψηλά ποσοστά 

αναγνώρισης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (το 2014 οι Σύριοι και οι 
Ερυθραίοι, για τους οποίους το ποσοστό 

αναγνώρισης στην Ένωση υπερβαίνει το 

75 %, αντιπροσώπευαν πάνω από 40 % 

των παράτυπων µεταναστών στην Ιταλία 

και πάνω από 50 % στην Ελλάδα). 
Σύµφωνα µε τη Eurostat, 30 505 Σύριοι 

διαπιστώθηκε ότι βρίσκονται παράτυπα 

στην Ελλάδα το 2014, σε σύγκριση µε 

8 220 το 2013. 

Ελλάδα κατά τους πρώτους µήνες του 
2015 αντιµετώπισε απότοµη αύξηση του 
αριθµού  παράτυπων διελεύσεων των 

συνόρων (206 670 από τον Ιανουάριο έως 
Αύγουστο 2015), σύµφωνα µε τα στοιχεία 
της UNHCR, σε σύγκριση µε συνολικό 
αριθµό σχεδόν 55 000 το 2014). Σηµαντικό 
ποσοστό από το συνολικό αριθµό των 

παράτυπων µεταναστών που εντοπίστηκαν 

στις δύο αυτές περιοχές αποτελούν οι 

µετανάστες εθνικοτήτων που, µε βάση τα 

στοιχεία της Eurostat, επιτυγχάνουν υψηλά 

ποσοστά αναγνώρισης σε επίπεδο 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (το 2014 οι Σύριοι 
και οι Ερυθραίοι, για τους οποίους το 

ποσοστό αναγνώρισης στην Ένωση 

υπερβαίνει το 75 %, αντιπροσώπευαν πάνω 

από 40 % των παράτυπων µεταναστών 

στην Ιταλία και πάνω από 50 % στην 

Ελλάδα)· από τον Ιανουάριο έως τον 
Αύγουστο 2015 οι Σύριοι και οι Ερυθραίοι 
αντιπροσώπευαν το 33% των αφίξεων 
στην Ιταλία και περίπου το 63% των 
αφίξεων στην Ελλάδα). Σύµφωνα µε τη 

Eurostat, 30 505 Σύριοι διαπιστώθηκε ότι 

βρίσκονται παράτυπα στην Ελλάδα το 

2014, σε σύγκριση µε 8 220 το 2013. 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Τα προσωρινά µέτρα έχουν ως στόχο 

να απαλλάξουν την Ιταλία και την Ελλάδα 

από σηµαντικές πιέσεις στον χώρο του 

ασύλου ιδίως µε τη µετεγκατάσταση 

σηµαντικού αριθµού αιτούντων που έχουν 

σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας, οι 

οποίοι έφθασαν στο έδαφος της Ιταλίας και 

της Ελλάδας µετά την ηµεροµηνία κατά 

την οποία έχει αρχίσει να εφαρµόζεται η 

παρούσα απόφαση. Με βάση τον συνολικό 

αριθµό των υπηκόων τρίτων χωρών που 

έχουν εισέλθει παράτυπα στην Ιταλία και 

την Ελλάδα το 2014 και τον αριθµό των 

προσώπων που έχουν σαφή ανάγκη 

διεθνούς προστασίας, συνολικά 40 000 

αιτούντες που έχουν σαφή ανάγκη 

διεθνούς προστασίας θα πρέπει να 

µετεγκατασταθούν από την Ιταλία και την 

Ελλάδα. Ο αριθµός αυτός αντιστοιχεί σε 

περίπου 40 % του συνολικού αριθµού 

υπηκόων τρίτων χωρών µε σαφή ανάγκη 

διεθνούς προστασίας, οι οποίοι έχουν 

εισέλθει παράτυπα στην Ιταλία και την 

Ελλάδα το 2014. Εποµένως, το µέτρο 

µετεγκατάστασης που προτείνεται στην 

παρούσα απόφαση συνιστά δίκαιη 

κατανοµή των βαρών µεταξύ Ιταλίας και 

(19) Τα προσωρινά µέτρα έκτακτης 

ανάγκης έχουν ως στόχο να θεσπίσουν ένα 

δίκαιο και ισότιµο µηχανισµό 

µετεγκατάστασης, να απαλλάξουν την 

Ιταλία και την Ελλάδα από σηµαντικές 

πιέσεις για άσυλο ιδίως µε τη 

µετεγκατάσταση σηµαντικού αριθµού 

αιτούντων που έχουν σαφή ανάγκη 

διεθνούς προστασίας, οι οποίοι έφθασαν 

στο έδαφος της Ιταλίας και της Ελλάδας. 

Με βάση τον συνολικό αριθµό των 

υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν εισέλθει 

παράτυπα στην Ιταλία και την Ελλάδα από 

τον Ιανουάριο του 2014 και τον αριθµό 

των προσώπων που έχουν σαφή ανάγκη 

διεθνούς προστασίας, συνολικά 110.000 

αιτούντες που έχουν σαφή ανάγκη 

διεθνούς προστασίας θα πρέπει να 

µετεγκατασταθούν από την Ιταλία και την 

Ελλάδα. Ο αριθµός αυτός αντιστοιχεί σε 

περίπου στο 40 % του συνολικού αριθµού 

υπηκόων τρίτων χωρών µε σαφή ανάγκη 

διεθνούς προστασίας, οι οποίοι έχουν 

εισέλθει παράτυπα στην Ιταλία και την 

Ελλάδα από τον Ιανουάριο του 2014. 

Εποµένως, το µέτρο µετεγκατάστασης που 

προτείνεται στην παρούσα απόφαση 
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Ελλάδας, αφενός, και των άλλων κρατών 

µελών, αφετέρου. Με βάση τα ίδια 

συνολικά διαθέσιµα στοιχεία για το 2014 

και κατά το πρώτο τετράµηνο του 2015 

στην Ιταλία σε σύγκριση µε την Ελλάδα, 

το 60 % αυτών των αιτούντων θα πρέπει 

να µετεγκατασταθεί από την Ιταλία και το 

40 % από την Ελλάδα.  

συνιστά δίκαιο καταµερισµό της ευθύνης 

µεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας, αφενός, και 

των άλλων κρατών µελών, αφετέρου. Με 

βάση τα ίδια συνολικά διαθέσιµα στοιχεία 

για το 2014 και κατά το πρώτο τετράµηνο 

του 2015 στην Ιταλία σε σύγκριση µε την 

Ελλάδα, 40.000 από αυτούς τους αιτούντες 

θα πρέπει να µετεγκατασταθούν από την 

Ιταλία και  70.000 από την Ελλάδα. Εντός 
έτους από την ηµεροµηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας απόφασης, η 
Επιτροπή θα πρέπει να εκτιµήσει το 
συνολικό αριθµό και το ποσοστό των 
προσώπων που πρόκειται να 
µετεγκατασταθούν από την Ιταλία και 
την Ελλάδα, µε βάση τα πλέον πρόσφατα 
διαθέσιµα στοιχεία, µε σκοπό την 
προσαρµογή τους στις µεταβαλλόµενες 
ροές προσφύγων. Ο µηχανισµός 
µετεγκατάστασης έκτακτης ανάγκης δεν 
αποτελεί λύση στη µακροπρόθεσµη 
πρόκληση της πίεσης για τη χορήγηση 
ασύλου στα εξωτερικά σύνορα της 
Ένωσης, αλλά, µάλλον, µια δοκιµή ενόψει 
της επικείµενης νοµοθετικής πρότασης 
σχετικά µε ένα µόνιµο σύστηµα 
µετεγκατάστασης έκτακτης ανάγκης µε 
βάση το άρθρο 78 παράγραφος 2 της 
ΣΛΕΕ και συνεπώς περιορίζεται αρχικά 
σε ένα σύνολο 110.000 αιτούντων. 
Ωστόσο, θα πρέπει να εξεταστεί το 
ενδεχόµενο περαιτέρω αύξησης των 
τόπων µετεγκατάστασης προκειµένου να 
υπάρξει προσαρµογή στις ταχέως 
µεταβαλλόµενες ροές προσφύγων και 
τάσεις κατά τη διάρκεια της εφαρµογής 
της παρούσας απόφασης. Κάθε πρόταση 
για µόνιµο µηχανισµό µετεγκατάστασης 
έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να βασίζεται 
σε µια πιο ουσιαστική συνεισφορά των 
κρατών µελών στην αλληλεγγύη και στον 
καταµερισµό ευθύνης, 
συµπεριλαµβανοµένης και της 
σηµαντικής αύξησης του αριθµού των 
διαθέσιµων τόπων µετεγκατάστασης 
προκειµένου να υπάρξει προσαρµογή στις 
ταχέως µεταβαλλόµενες µεταναστευτικές 
ροές και τάσεις. Θα πρέπει να βασίζεται 
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σε σαφώς καθορισµένα κριτήρια, 
συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων για 
αιφνίδιες εισροές υπηκόων τρίτων χωρών 
και λόγω έκτακτης πίεσης για τη 
χορήγηση ασύλου, που θα προβλέπουν 
την ενεργοποίησή του βάσει διαφανών 
και αντικειµενικών δεικτών. 

Or. en 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -1. Προκειµένου η Ιταλία και η Ελλάδα 
να ανακουφιστούν από τη σηµαντική 
πίεση για τη χορήγηση ασύλου, αλλά και 
προκειµένου να λειτουργήσει ως µια 
σηµαντική δοκιµή ενόψει της επικείµενης 
νοµοθετικής πρότασης για ένα µόνιµο 
σύστηµα µετεγκατάστασης έκτακτης 
ανάγκης µε βάση το άρθρο 78 
παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, ένας αρχικός 
συνολικός αριθµός 110.000 αιτούντων θα 
µετεγκατασταθεί από την Ιταλία και την 
Ελλάδα. Θα εξεταστεί το ενδεχόµενο 
περαιτέρω αύξησης, εάν κριθεί σκόπιµο, 
προκειµένου να υπάρξει προσαρµογή στις 
ταχέως µεταβαλλόµενες ροές προσφύγων 
και τάσεις κατά τη διάρκεια της 
εφαρµογής της παρούσας απόφασης. 

1. 24 000 αιτούντες πρέπει να 
µετεγκατασταθούν από την Ιταλία στο 

έδαφος των άλλων κρατών µελών, όπως 
ορίζεται στο παράρτηµα Ι. 

1. Αρχικά, 40.000 αιτούντες θα 
µετεγκατασταθούν από την Ιταλία στο 

έδαφος των άλλων κρατών µελών. 

2. 16 000 αιτούντες πρέπει να 
µετεγκατασταθούν από την Ελλάδα στο 

έδαφος των άλλων κρατών µελών, όπως 
ορίζεται στο παράρτηµα ΙΙ. 

2. Αρχικά, 70.000 αιτούντες θα 
µετεγκατασταθούν από την Ελλάδα στο 

έδαφος των άλλων κρατών µελών. 



 

AM\1071581EL.doc  PE565.783v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 2α. Εντός [έξι µηνών από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας απόφασης], η 
Επιτροπή θα πρέπει να εκτιµήσει το 
αντίστοιχο ποσοστό των προσώπων που 
πρόκειται να µετεγκατασταθούν από την 
Ιταλία και την Ελλάδα µε σκοπό την 
προσαρµογή στις µεταβαλλόµενες ροές 
προσφύγων και µε βάση τα πλέον 
πρόσφατα διαθέσιµα στοιχεία του 
Frontex. 

Or. en 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Οι αιτούντες, τα δακτυλικά 

αποτυπώµατα των οποίων απαιτείται να 

ληφθούν σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις που 

ορίζονται στο άρθρο 9 του κανονισµού 
(ΕΕ) αριθ. 603/2013, επιτρέπεται να 

µετεγκατασταθούν µόνο εφόσον έχουν 

ληφθεί τα δακτυλικά τους αποτυπώµατα. 

5. Οι αιτούντες, τα δακτυλικά 

αποτυπώµατα των οποίων απαιτείται να 

ληφθούν σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις που 

ορίζονται στο άρθρο 9 του κανονισµού 
(ΕΕ) αριθ. 603/2013, επιτρέπεται να 

µετεγκατασταθούν µόνο εφόσον έχουν 

ληφθεί τα δακτυλικά τους αποτυπώµατα, 
και τούτο µε πλήρη σεβασµό των 
θεµελιωδών δικαιωµάτων τους και χωρίς 
να γίνει χρήση βίας ή µέτρων κράτησης. 

Or. en 

 

 


