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Rezolucija Europskog parlamenta o provedbi programa premještanja 

(2017/2685(RSP)) 

Europski parlament, 

– uzimajući u obzir Odluku Vijeća (EU) 2015/1523 od 14. rujna 2015. o uvođenju 

privremenih mjera u području međunarodne zaštite u korist Italije i Grčke1, 

– uzimajući u obzir Odluku Vijeća (EU) 2015/1601 od 22. rujna 2015. o uvođenju 

privremenih mjera u području međunarodne zaštite u korist Italije i Grčke2, 

– uzimajući u obzir Odluku Vijeća (EU) 2016/1754 od 29. rujna 2016. o izmjeni Odluke 

(EU) 2015/1601 o uvođenju privremenih mjera u području međunarodne zaštite u korist 

Italije i Grčke, 

– uzimajući u obzir jedanaest izvješća Komisije o premještanju i preseljenju, 

– uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika, 

A. budući da su se države članice Europske unije u rujnu 2015. obvezale da će premjestiti 

160 000 tražitelja azila iz Italije i Grčke; budući da su države članice Europske unije u 

rujnu 2015. odlučile da se 54 000 tih mjesta može iskoristiti za prihvat sirijskih 

izbjeglica iz Turske;  

B. budući da se Odluka Vijeća (EU) 2015/1523 primjenjuje do 17. rujna 2017., a Odluka 

Vijeća (EU) 2015/1601 do 26. rujna 2017.; 

C. budući da je do 27. travnja 2017. premješteno 17 903 tražitelja azila, 12 490 iz Grčke i 5 

413 iz Italije; budući da je mjesečni broj premještenih tražitelja azila trenutačno u 

porastu i da je u ožujku zabilježen rekordni broj od 1600 osoba premještenih iz Grčke i 

800 osoba premještenih iz Italije; budući da je Komisija odredila cilj prema kojem će se 

mjesečno premještati 3000 osoba iz Grčke i 1500 osoba iz Italije; 

D. budući da prema najnovijim dostupnim tromjesečnim podacima Eurostata uvjete za 

premještanje ispunjavaju samo tražitelji azila nacionalnosti za koju vrijedi prosječna 

stopa odobrenja azila od 75 % ili veća; budući da se provode uobičajene pozadinske i 

sigurnosne provjere i da neke države članice provode dodatne sigurnosne provjere;  

E. budući da je broj osoba koje ispunjavaju uvjete za premještanje i koje se nalaze u Italiji 

i Grčkoj trenutačno daleko ispod ciljanih brojki predviđenih odlukama Vijeća; budući 

da je u Grčkoj dosad registrirano 26 997 podnositelja zahtjeva koji ispunjavanju uvjete; 

budući da Komisija očekuje da će ta brojka ostati stabilna i da će stoga još otprilike 

14 000 osoba trebati biti premješteno; budući da će se zadani cilj vjerojatno ostvariti 

ako se nastavi trenutačni trend; budući da je u Italiji dosad registrirano 8 000 

podnositelja zahtjeva koji ispunjavanju uvjete; budući da je ostvarenje ciljeva 

                                                 
1 SL L 239, 15.9.2015., str. 146. 
2 SL L 248, 24.9.2015., str. 80. 
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premještanja podnositelja zahtjeva koji ispunjavaju uvjete i koji se nalaze u Italiji 

otežano zbog zaostalih prijava, osobito državljana Eritreje, i drugih logističkih izazova; 

F. budući da se u Grčkoj i dalje nalazi ukupno otprilike 62 000 izbjeglica i migranata; 

budući da je unatoč dramatičnom slabljenju priljeva migranata i izbjeglica nakon 

zatvaranja tzv. zapadnobalkanske rute i Izjave EU-a i Turske broj onih koji i dalje 

pristižu veći od broja onih koji bivaju premješteni u okviru sadašnjih programa; 

G. budući da je u Italiji 2016. zabilježen rekordni broj od 181 436 pristiglih migranata, tj. 

18 % više nego 2015.; budući da je među pristiglim migrantima bilo 14 % maloljetnika 

bez pratnje; budući da samo Finska sustavno uzima maloljetnike bez pratnje u okviru 

sadašnjih programa; 

H. budući da pomoć za migracijsku krizu koju EU pruža Italiji i Grčkoj obuhvaća mnogo 

više od hitnog premještanja te uključuje znatnu financijsku potporu, tehničku i 

logističku potporu, pojačan nadzor granica i sporazume o upravljanju migracijama s 

trećim zemljama; budući da je unatoč tim zajedničkim naporima stanje u nekima od 

kampova, skloništa i drugih mjesta u kojima su smješteni migranti i izbjeglice i dalje 

nehumano; 

1. svjestan je napora koji se ulažu da bi se Grčkoj i Italiji pomoglo da se nose s izazovima 

migracijske krize; ističe da ta pomoć nije ograničena na premještanje već da uključuje 

sva sredstva kojima EU trenutačno raspolaže, kao što su financijska solidarnost, 

pregovaranje o sporazumima s trećim zemljama, razmjena informacija, pojačan nadzor 

granica i zajedničke operacije na kopnenim i morskim granicama, rad na rješavanju 

temeljnih uzroka te traženje rješenja koja će biti alternativa nezakonitoj migraciji;  

2. smatra da je nužno nastaviti s ulaganjem tih napora i da oni moraju biti jedna od 

mogućnosti i drugdje u Uniji ako dođe do izbijanja kriza ili do njihova jačanja; 

3. smatra da se moraju uložiti posebni napori za one koji su najugroženiji i koji bježe od 

rata i progona; 

4. prepoznaje napore koji se trenutačno ulažu u ažuriranje i reformiranje zajedničkog 

europskog sustava azila i postupaka za odobravanje azila u državama članicama Unije; 

odlučno poziva sve uključene strane da zauzmu realističan pristup;  

5. ističe da se socijalne, kulturne i ekonomske okolnosti među državama Unije znatno 

razlikuju i da se to mora uzeti u obzir; ističe da se sadašnja i prošla nastojanja i 

okolnosti u vezi s prihvatom izbjeglica i migranata iz raznih kultura također moraju 

uzeti u obzir, jednako kao i sekundarna kretanja, bilo prošla bilo sadašnja; 

6. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji. 


