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Betänkande A8-0245/2015 
Ska Keller 
Provisoriska åtgärder på området för internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland 

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

Förslag till beslut 
Skäl 8 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(8) Enligt uppgifter från Europeiska byrån 

för förvaltningen av det operativa 

samarbetet vid Europeiska unionens 

medlemsstaters yttre gränser (nedan kallad 

Frontex), var rutterna genom centrala och 

östra Medelhavet under 2014 de viktigaste 

för olaglig gränspassage till unionen. 

Under 2014 nådde över 170 000 migranter 

Italien på irreguljär väg, vilket är en ökning 

med 277 % jämfört med 2013. En stadig 

ökning har också bevittnats av Grekland 

med över 50 000 irreguljära migranter som 

nådde landet, vilket är en ökning med 

153 % jämfört med 2013. Statistiken för de 

första månaderna 2015 bekräftar denna 

tydliga utvecklingstendens med avseende 

på Italien. Dessutom drabbades Grekland 

under de fyra första månaderna 2015 av en 

kraftig ökning av antalet irreguljära 

gränspassager, vilken motsvarar över 50 % 

av det totala antalet irreguljära 

gränspassager under 2014 (nästan 28 000 

under de första fyra månaderna 2015, 

jämfört med totalt nästan 55 000 år 2014). 

En betydande andel av det totala antalet 

irreguljära migranter som upptäckts i dessa 

två regioner var migranter av nationaliteter 

som, grundat på Eurostats uppgifter, 

uppnår en hög nivå för erkännande inom 

(8) Enligt uppgifter från Europeiska byrån 

för förvaltningen av det operativa 

samarbetet vid Europeiska unionens 

medlemsstaters yttre gränser (nedan kallad 

Frontex), var rutterna genom centrala och 

östra Medelhavet under 2014 de viktigaste 

för olaglig gränspassage till unionen. 

Under 2014 nådde över 170 000 migranter 

Italien på irreguljär väg, vilket är en ökning 

med 277 % jämfört med 2013, av vilka 

över 26 100 var barn, varav 13 000 

ensamkommande, vilket motsvarade 

7,6 % av det totala antalet migranter. En 

stadig ökning har också bevittnats av 

Grekland med över 50 000 irreguljära 

migranter som nådde landet, vilket är en 

ökning med 153 % jämfört med 2013. 

Statistiken för de första månaderna 2015 

bekräftar denna tydliga utvecklingstendens 

med avseende på Italien. Från januari till 

juli 2015 mottog Italien 115 000 

irreguljära migranter som kommit 

sjövägen. Dessutom drabbades Grekland 

under de första månaderna 2015 av en 

kraftig ökning av antalet irreguljära 

gränspassager (206 670 från januari till 

augusti 2015 enligt uppgifter från 

UNHCR, jämfört med totalt nästan 55 000 

år 2014). En betydande andel av det totala 
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unionen (under 2014 utgjorde syrier och 

eritreaner, som har en nivå för 

godkännande inom unionen som överstiger 

75 %, drygt 40 % av de irreguljära 

migranterna i Italien och drygt 50 % i 

Grekland). Enligt Eurostat konstaterades 

30 505 syrier uppehålla sig irreguljärt i 

Grekland under 2014 jämfört med 8 220 

under 2013. 

antalet irreguljära migranter som upptäckts 

i dessa två regioner var migranter av 

nationaliteter som, grundat på Eurostats 

uppgifter, uppnår en hög nivå för 

erkännande inom unionen (under 2014 

utgjorde syrier och eritreaner, som har en 

nivå för godkännande inom unionen som 

överstiger 75 %, drygt 40 % av de 

irreguljära migranterna i Italien och drygt 

50 % i Grekland). Från januari till 

augusti 2015 utgjorde syrier och 

eritreaner 33 % av de nyanlända i Italien 

och 63 % av de nyanlända i Grekland. 

Enligt Eurostat konstaterades 30 505 syrier 

uppehålla sig irreguljärt i Grekland under 

2014 jämfört med 8 220 under 2013. 

Or. en 
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Förslag till beslut 
Skäl 19 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(19) De provisoriska åtgärderna är 

avsedda att lindra det höga asyltrycket på 

Italien och Grekland, särskilt genom 

omfördelning av ett stort antal sökande i 

tydligt behov av internationellt skydd som 

tagit sig till Italiens och Greklands 

territorium efter den dag då detta beslut 

börjar tillämpas. Grundat på det totala 

antalet tredjelandsmedborgare som på 

irreguljär väg tagit sig till Italien och 

Grekland under 2014 och de personer 

bland dessa som är i tydligt behov av 

internationellt skydd, bör totalt 40 000 

sökande med ett tydligt behov av 

internationellt skydd omfördelas från 

Italien och Grekland. Detta antal motsvarar 

omkring 40 % av det totala antalet 

tredjelandsmedborgare i tydligt behov av 

internationellt skydd som under 2014 tagit 

sig till Italien och Grekland på irreguljär 

väg. Den omfördelningsåtgärd som 

föreslås i detta beslut leder således till en 

rättvis fördelning av bördan mellan Italien 

och Grekland å ena sidan, och de övriga 

medlemsstaterna å den andra. Med 

utgångspunkt i samma totala uppgifter som 

finns tillgängliga för 2014 och de första 

fyra månaderna 2015 i Italien jämfört med 

(19) De provisoriska nödåtgärderna är 

avsedda att utgöra en rättvis och opartisk 

omplaceringsmekanism som ska lindra det 

höga asyltrycket på Italien och Grekland, 

särskilt genom omplacering av ett stort 

antal sökande i tydligt behov av 

internationellt skydd som tagit sig till 

Italiens och Greklands territorium. Grundat 

på det totala antalet tredjelandsmedborgare 

som på irreguljär väg tagit sig till Italien 

och Grekland sedan januari 2014 och de 

personer bland dessa som är i tydligt behov 

av internationellt skydd, bör totalt 110 000 

sökande med ett tydligt behov av 

internationellt skydd omplaceras från 

Italien och Grekland. Detta antal motsvarar 

omkring 40 % av det totala antalet 

tredjelandsmedborgare i tydligt behov av 

internationellt skydd som sedan januari 

2014 tagit sig till Italien och Grekland på 

irreguljär väg. Den omplaceringsåtgärd 

som föreslås i detta beslut leder således till 

en rättvis ansvarsfördelning mellan Italien 

och Grekland å ena sidan, och de övriga 

medlemsstaterna å den andra. Med 

utgångspunkt i samma totala uppgifter som 

finns tillgängliga för 2014 och de första 

fyra månaderna 2015 i Italien jämfört med 
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Grekland, bör 60 % av dessa sökande 

omfördelas från Italien och 40 % i 

Grekland.  

Grekland, bör 40 000 av dessa sökande 

omplaceras från Italien och 70 000 från 

Grekland. Inom ett år efter dagen för 

ikraftträdandet av detta beslut bör 

kommissionen utvärdera antalet och 

andelen personer som omplaceras från 

Italien och Grekland, baserat på de senast 

tillgängliga uppgifterna, i syfte att 

anpassa det till förändrade 

flyktingströmmar. 

Omplaceringsmekanismen för 

nödsituationer är inte en lösning på den 

långsiktiga utmaningen med asyltrycket 

vid unionens yttre gränser, utan snarare 

ett test inför det kommande 

lagstiftningsförslaget om ett permanent 

system för omplacering i nödsituationer 

på grundval av artikel 78.2 i EUF-

fördraget, och begränsas därför 

inledningsvis till totalt 110 000 sökande. 

En ytterligare utökning av antalet 

omplaceringsplatser bör dock övervägas 

om det visar sig nödvändigt, i syfte att 

säkerställa en anpassning till snabbt 

föränderliga flyktingströmmar och 

tendenser i samband med tillämpningen 

av detta beslut. Varje förslag till en 

permanent mekanism för omplacering i 

nödsituationer måste grundas på ett mer 

omfattande bidrag till solidaritet och 

ansvarsfördelning mellan 

medlemsstaterna, bland annat en 

betydande ökning av antalet tillgängliga 

omplaceringsplatser, i syfte att säkerställa 

en anpassning till snabbt föränderliga 

migrationsflöden och tendenser. Alla 

förslag bör bygga på tydligt definierade 

kriterier, bland annat plötslig 

tillströmning av medborgare från 

tredjeländer och exceptionellt asyltryck, 

så att mekanismen kan aktiveras på 

grundval av tydliga och objektiva 

indikatorer. 

Or. en 
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Förslag till beslut 
Artikel 4 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 -1. I syfte att lindra det höga asyltrycket 

på Italien och Grekland, men också som 

ett viktigt test inför det kommande 

lagstiftningsförslaget om ett permanent 

system för omplacering i nödsituationer 

på grundval av artikel 78.2 i EUF-

fördraget, ska inledningsvis totalt 110 000 

sökande omplaceras från Italien och 

Grekland. En ytterligare utökning ska 

övervägas om det visar sig nödvändigt, i 

syfte att säkerställa en anpassning till 

snabbt föränderliga flyktingströmmar och 

tendenser i samband med tillämpningen 

av detta beslut. 

1. 24 000 sökande ska omfördelas från 

Italien till övriga medlemsstaters 

territorium enligt vad som fastställs i 

bilaga I. 

1. Inledningsvis ska 40 000 sökande 

omplaceras från Italien till övriga 

medlemsstaters territorium. 

2. 16 000 ökande ska omfördelas från 

Grekland till övriga medlemsstaters 

territorium enligt vad som fastställs i 

bilaga II. 

2. Inledningsvis ska 70 000 sökande 

omplaceras från Grekland till övriga 

medlemsstaters territorium. 

 2a. Senast [sex månader efter dagen för 

ikraftträdandet av detta beslut] ska 

kommissionen utvärdera andelen 

personer som omplaceras från Italien 

respektive Grekland i syfte att anpassa 
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den till förändrade flyktingströmmar, 

baserat på de senast tillgängliga 

uppgifterna från Frontex. 

Or. en 
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Förslag till beslut 
Artikel 5 – punkt 5 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Sökande som avkrävs fingeravtryck i 

enlighet med de skyldigheter som fastställs 

i artikel 9 i förordning (EU) nr 603/2013 

får omfördelas endast om fingeravtryck 

tagits. 

5. Sökande vars fingeravtryck ska tas 

i enlighet med de skyldigheter som 

fastställs i artikel 9 i förordning (EU) 

nr 603/2013 får omplaceras endast om 

fingeravtryck tagits, med full respekt för 

personernas grundläggande rättigheter 

och utan tillämpning av tvångsåtgärder 

och frihetsberövande åtgärder. 

 

Or. en 

 

 


