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Propunere de decizie 

Considerentul 8 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Conform datelor Agenției Europene 
pentru Gestionarea Cooperării Operative la 
Frontierele Externe (Frontex), rutele din 
centrul și estul Mării Mediterane au fost 
principalele zone de trecere 
neregulamentară a frontierei în Uniune în 
2014. În 2014, numai în Italia au sosit 
peste 170 000 de migranți care au trecut 
neregulamentar frontiera, ceea ce 
reprezintă o creștere de 277 % comparativ 
cu anul 2013. Și Grecia sa confruntat cu o 
creștere constantă, numărul migranților 
care au trecut neregulamentar frontiera 
acestei țări fiind de peste 50 000, ceea ce 
reprezintă o creștere de 153 % comparativ 
cu anul 2013. Statisticile pentru primele 
luni din 2015 confirmă această tendință 
clară în cazul Italiei. În plus, în primele 
patru luni ale anului 2015, Grecia s-a 
confruntat cu o creștere bruscă a numărului 
de cazuri de trecere neregulamentară a 
frontierei, ceea ce reprezintă peste 50 % 
din numărul total al cazurilor de trecere 
neregulamentară a frontierei înregistrate 
în 2014 (aproape 28 000 în primele patru 
luni ale anului 2015, în comparație cu un 
număr total de aproape 55 000 în 2014). 
Din numărul total al migranților aflați în 
situație neregulamentară detectați în cele 
două zone menționate, un procent 

(8) Conform datelor Agenției Europene 
pentru Gestionarea Cooperării Operative la 
Frontierele Externe (Frontex), rutele din 
centrul și estul Mării Mediterane au fost 
principalele zone de trecere 
neregulamentară a frontierei în Uniune în 
2014. În 2014, numai în Italia au sosit 
peste 170 000 de migranți care au trecut 
neregulamentar frontiera, ceea ce 
reprezintă o creștere de 277 % comparativ 
cu anul 2013, printre aceștia numărându-
se peste 26 100 de copii; dintre care 
aproximativ 13 000 erau neînsoțiți, 
reprezentând 7,6 % din numărul total de 
migranți. Și Grecia sa confruntat cu o 
creștere constantă, numărul migranților 
care au trecut neregulamentar frontiera 
acestei țări fiind de peste 50 000, ceea ce 
reprezintă o creștere de 153 % comparativ 
cu anul 2013. Statisticile pentru primele 
luni din 2015 confirmă această tendință 
clară în cazul Italiei. Din ianuarie până în 
iulie 2015, Italia a primit 115 000 
migranți care au sosit neregulamentar pe 
cale maritime. În plus, în primele patru 
luni ale anului 2015, Grecia s-a confruntat 
cu o creștere bruscă a numărului de cazuri 
de trecere neregulamentară a frontierei 
(potrivit datelor UNHCR, 206 670 din 
ianuarie până în august 2015), în 
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semnificativ îl reprezentau migranții 
proveniți din țări care, conform datelor 
furnizate de Eurostat, au o rată ridicată de 
recunoaștere a cererilor, la nivelul Uniunii 
(în 2014, migranții din Siria și Eritreea, țări 
cu o rată de recunoaștere a cererilor de 
peste 75 % la nivelul Uniunii, au 
reprezentat mai mult de 40 % din numărul 
total al migranților aflați în situație de 
ședere neregulamentară în Italia, iar în 
Grecia procentul acestora a fost de peste 
50 %). Conform datelor Eurostat, în 2014 , 
numărul resortisanților sirieni din Grecia 
aflați în situație de ședere neregulamentară 
a fost de 30 505, comparativ cu 8 220 în 
2013. 

comparație cu un număr total de aproape 
55 000 în 2014). Din numărul total al 
migranților aflați în situație 
neregulamentară detectați în cele două 
zone menționate, un procent semnificativ îl 
reprezentau migranții proveniți din țări 
care, conform datelor furnizate de Eurostat, 
au o rată ridicată de recunoaștere a 
cererilor, la nivelul Uniunii (în 2014, 
migranții din Siria și Eritreea, țări cu o rată 
de recunoaștere a cererilor de peste 75 % la 
nivelul Uniunii, au reprezentat mai mult de 
40 % din numărul total al migranților aflați 
în situație de ședere neregulamentară în 
Italia, iar în Grecia procentul acestora a 
fost de peste 50 %); din ianuarie până în 
august 2015, sirienii și eritreenii au 
reprezentat 33 % dintre persoanele sosite 
în Italia și 63 % dintre cele sosite în 
Grecia. Conform datelor Eurostat, în 2014, 
numărul resortisanților sirieni din Grecia 
aflați în situație de ședere neregulamentară 
a fost de 30 505, comparativ cu 8 220 în 
2013. 

Or. en 
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Propunere de decizie 

Considerentul 19 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(19) Măsurile provizorii vizează reducerea 
presiunii considerabile exercitate asupra 
Italiei și a Greciei de fluxurile de solicitanți 
de azil, în special prin transferul unui 
număr mare de solicitanți având în mod 
clar nevoie de protecție internațională care 
au ajuns pe teritoriul Italiei și al Greciei 
după data de la care prezenta decizie 
devine aplicabilă. Pe baza numărului total 
de resortisanți ai țărilor terțe care au intrat 
în mod neregulamentar în Italia și Grecia 
în 2014 și a numărului persoanelor care au 
în mod clar nevoie de protecție 
internațională, ar trebui să fie transferați în 
total din Grecia și Italia 40 000 de 
solicitanți care au în mod clar nevoie de 
protecție internațională. Această cifră 
reprezintă aproximativ 40 % din totalul 
resortisanților țărilor terțe având în mod 
clar nevoie de protecție internațională care 
au intrat în mod neregulamentar în Italia și 
Grecia în 2014. Astfel, măsura de transfer 
propusă în prezenta decizie reprezintă o 
repartizare echitabilă a poverii între Italia 
și Grecia, pe de o parte, și celelalte state 
membre, pe de altă parte. Pe baza cifrelor 
totale disponibile pentru 2014 și pentru 
primele patru luni din 2015, care permit o 

(19) Măsurile de urgență provizorii 
vizează instituirea unui mecanism corect 
și echitabil de relocare, reducerea presiunii 
considerabile exercitate asupra Italiei și a 
Greciei de fluxurile de solicitanți de azil, în 
special prin relocarea unui număr mare de 
solicitanți având în mod clar nevoie de 
protecție internațională care au ajuns pe 
teritoriul Italiei și al Greciei după data de la 
care prezenta decizie devine aplicabilă. Pe 
baza numărului total de resortisanți ai 
țărilor terțe care au intrat în mod 
neregulamentar în Italia și Grecia din 
ianuarie 2014 și a numărului persoanelor 
care au în mod clar nevoie de protecție 
internațională, ar trebui să fie transferați în 
total din Grecia și Italia 110 000 de 
solicitanți care au în mod clar nevoie de 
protecție internațională. Această cifră 
reprezintă aproximativ 40 % din totalul 
resortisanților țărilor terțe având în mod 
clar nevoie de protecție internațională care 
au intrat în mod neregulamentar în Italia și 
Grecia din ianuarie 2014. Astfel, măsura 
de relocare propusă în prezenta decizie 
reprezintă o repartizare echitabilă a 
răspunderii între Italia și Grecia, pe de o 
parte, și celelalte state membre, pe de altă 
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comparație între Italia și Grecia, 60 % din 
acești solicitanți ar trebui transferați din 
Italia, iar 40 % din Grecia.  

parte. Pe baza cifrelor totale disponibile 
pentru 2014 și pentru primele patru luni din 
2015, care permit o comparație între Italia 
și Grecia, 40 000 din acești solicitanți ar 
trebui transferați din Italia, iar 70 000 din 
Grecia. În termen de un an de la data 
intrării în vigoare a prezentei decizii, 
Comisia ar trebui să evalueze, pe baza 
celor mai recente date disponibile, 
numărul și proporția de persoane de 
mutat din Italia și Grecia, în vederea 
adaptării sale la fluxurile de refugiați în 
schimbare. Mecanismul de relocare de 
urgență nu constituie o soluție pentru 
sfidarea pe termen lung pe care o 
reprezintă presiunea legată de azil la 
frontierele externe ale Uniunii ci, mai 
curând, un caz de referință în perspectiva 
propunerii legislative ce urmează a fi 
prezentată cu privire la mecanismul 
permanent de mutare de urgență pe baza 
articolului 78 alineatul (2) din TFUE și, 
din această cauză, este limitat inițial la un 
număr total de 110 000 de solicitanți. Ar 
trebui, însă, avută în vedere, dacă este 
necesar, o creștere ulterioară a locurilor 
de destinație pentru mutare, în vederea 
adaptării la schimbările rapide ce survin 
la nivelul fluxurilor de refugiați și al 
tendințelor ce se manifestă în cursul 
punerii în aplicare a acestei decizii. Orice 
propunere de mecanism permanent de 
mutare de urgență trebuie să fie bazată pe 
o contribuție mai substanțială în privința 
solidarității și responsabilității împărtășită 
de statele membre, inclusiv o mărire 
semnificativă a numărului de locuri de 
mutare disponibile, în vederea adaptării la 
schimbările rapide ce survin la nivelul 
fluxurilor de refugiați și al tendințelor. 
Mecanismul ar trebui conceput pe criterii 
clar definite, inclusiv pe afluxuri bruște 
de resortisanți ai unor țări terțe și pe 
presiuni excepționale exercitate pentru 
azil, permițând declanșarea sa în funcție 
de anumiți indicatori transparenți și 
obiectivi. 
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Or. en 
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COM(2015)0286 – C8-0156/2015 – 2015/0125(NLE) 

Propunere de decizie 

Articolul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 -1. Pentru a diminua presiunea 
semnificativă legată de azil exercitată 
asupra Italiei și Greciei, precum și pentru 
a funcționa drept caz de referință în 
perspectiva propunerii legislative ce 
urmează a fi prezentată cu privire la 
mecanismul de mutare de urgență pe baza 
articolului 78 alineatul (2) din TFUE, din 
aceste țări vor fi mutați inițial un număr 
total de 110 000 de solicitanți. Ar trebui 
avută în vedere, dacă este necesar, o 
majorare ulterioară, în vederea adaptării 
la schimbările rapide ce survin la nivelul 
fluxurilor de refugiați și al tendințelor ce 
se manifestă în cursul punerii în aplicare 
a prezentei decizii. 

1. 24 000 de solicitanți se transferă din 
Italia către teritoriul celorlalte state 
membre, conform anexei I. 

1. Inițial, 40 000 de solicitanți se transferă 
din Italia către teritoriul celorlalte state 
membre. 

2. 16 000 de solicitanți se transferă din 
Grecia către teritoriul celorlalte state 
membre, conform anexei II. 

2. Inițial, 70 000 de solicitanți se transferă 
din Grecia către teritoriul celorlalte state 
membre. 

 2a. În termen de [șase luni de la data 
intrării în vigoare a prezentei decizii], 
Comisia evaluează, pe baza celor mai 
recente date disponibile de la Frontex, 
numărul de persoane de transferat din 
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Italia și Grecia, în vederea adaptării sale 
la fluxurile de refugiați în schimbare. 

Or. en 
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Amendamentul 48 
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Raport A8-0245/2015 
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Măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și al Greciei 
COM(2015)0286 – C8-0156/2015 – 2015/0125(NLE) 

Propunere de decizie 

Articolul 5 – alineatul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Solicitanții cărora trebuie să li se ia 
amprentele digitale în temeiul obligațiilor 
prevăzute la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. 603/2013 pot fi transferați numai 
dacă li s-au luat amprentele. 

5. Solicitanții cărora trebuie să li se ia și să 
le fie transmise amprentele digitale în 
temeiul obligațiilor prevăzute la articolul 9 
din Regulamentul (UE) nr. 603/2013 pot fi 
relocați numai dacă li s-au luat amprentele, 
cu respectarea deplină a drepturilor lor 
fundamentale, fără a se recurge la nicio 
constrângere sau la măsuri de detenție. 

Or. en 

 
 


