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 Изменение 9
Georgios Papanikolaou

 Предложение за решение – акт за изменение
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) за да се насърчат повече 
държави-членки да вземат участие в 
действия по презаселване, 
държавите-членки, които участват в 
програмата за презаселване следва да 
получат допълнителна финансова 
подкрепа.

Or. el

 Изменение 10
Anna Maria Corazza Bildt, Georgios Papanikolaou

 Предложение за решение – акт за изменение
Член 1 – точка 1

Решение № 573/2007/ЕО
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки получават 
фиксираната сума от 4 000 EUR за всяко 
презаселено лице, което попада в една 
от категориите, определени в общите 
годишни приоритети на ЕС, установени 
в съответствие с член 13, параграф 6 по 
отношение на географските региони и 
националности, както и на 
специфичните категории бежанци, 
които трябва да бъдат презаселени.

Държавите-членки получават 
фиксираната сума от 4 000 EUR за всяко 
презаселено лице, което попада в една 
от категориите, определени в общите 
годишни приоритети на ЕС, установени 
в съответствие с член 13, параграф 6 по 
отношение на географските региони и 
националности.

Следните категории бежанци се 
считат за попадащи в общите 
годишни приоритети на ЕС:
- непридружени непълнолетни лица, 
когато презаселването е в техен 
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интерес,
- деца и жени в риск, най-вече от 
психическо, физическо или сексуално 
насилие или експлоатация (като 
генитално осакатяване на жени или 
насилие, основано на пол),
- лица със сериозни медицински нужди 
или увреждания, които могат да се 
лекуват единствено чрез презаселване,
- лица, нуждаещи се от незабавно 
презаселване поради причини, 
свързани с правна или физическа 
закрила (например лица, изправени 
пред заплаха от връщане в държавата 
им на произход или пред заплаха за 
физическата им безопасност),
- жертви на насилие или мъчения,
- лица от държави или региони, които 
са избрали да приложат програми за 
регионална закрила.

Or. el

 Изменение 11
Antonio Masip Hidalgo

 Предложение за решение – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Решение № 573/2007/ЕО
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки получават 
фиксираната сума от 4 000 EUR за всяко 
презаселено лице, което попада в една 
от категориите, определени в общите 
годишни приоритети на ЕС, установени 
в съответствие с член 13, параграф 6 по 
отношение на географските региони и 
националности, както и на 
специфичните категории бежанци, 
които трябва да бъдат презаселени.

Държавите-членки получават 
фиксираната сума от 4 000 EUR за всяко 
презаселено лице, което попада в една 
от категориите, определени в общите 
годишни приоритети на ЕС, установени 
в съответствие с член 13, параграф 6 по 
отношение на географските региони.



AM\806904BG.doc 5/11 PE439.334v01-00

BG

Следните категории бежанци се 
считат за попадащи в общите 
годишни приоритети на ЕС:
- жертви на насилие и мъчения,
- жени и момичета в риск, например 
момичета в риск от генитално 
осакатяване и жени, подложени на
насилие, основано на пол,
- непридружени или отделени от 
родителите им деца, за които 
презаселването е в техен интерес,
- лица със сериозни медицински нужди 
или увреждания, които могат да се 
лекуват единствено чрез презаселване, 
и
- лица, нуждаещи се от спешно или 
неотложно презаселване поради 
причини, свързани с правна или 
физическа закрила, например 
бежанци, изправени пред заплаха от 
експулсиране или заплаха за 
физическата им безопасност, което 
прави убежището незащитимо.

Or. en

Обосновка

Тези категории следва да се приведат в съответствие със стандартите на ВКБООН.

 Изменение 12
Nadja Hirsch

 Предложение за решение – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Решение № 573/2007/ЕО
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки получават 
фиксираната сума от 4 000 EUR за всяко 
презаселено лице, което попада в една 
от категориите, определени в общите 

Държавите-членки получават 
фиксираната сума от 4 000 EUR за всяко 
презаселено лице, което попада в една 
от категориите, определени в общите 
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годишни приоритети на ЕС, установени 
в съответствие с член 13, параграф 6 по 
отношение на географските региони и 
националности, както и на 
специфичните категории бежанци, 
които трябва да бъдат презаселени;

годишни приоритети на ЕС, установени 
в съответствие с член 13, параграф 6 по 
отношение на географските региони и 
националности.

Следните категории бежанци се 
считат за попадащи в общите 
годишни приоритети на ЕС:
- непридружени непълнолетни лица, 
когато презаселването е в техен 
интерес и, когато е приложимо, в 
съответствие с Конвенцията на ООН 
за правата на детето,
- жени в риск, най-вече от психическо, 
физическо или сексуално насилие или
експлоатация и жертви на 
принудителни бракове или на 
генитално осакатяване,
- лица със сериозни медицински 
нужди, които могат да се лекуват 
единствено чрез презаселване,
- лица, нуждаещи се от спешно или 
неотложно презаселване поради 
причини, свързани с правна или 
физическа закрила, и
- лица, жертви на въоръжени атаки, 
природни бедствия или други 
непредвидени хуманитарни 
обстоятелства.

Or. en

Обосновка

Това изменение взема предвид опита до този момент от разпоредбите на ЕФБ във 
връзка с презаселването и комбинира различни критерии (които бяха посочени в 
предишния текст), които отговарят на реална необходимост от гъвкавост за 
адекватна реакция в спешни случаи.
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 Изменение 13
Kinga Göncz

 Предложение за решение – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Решение № 573/2007/ЕО
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки получават 
фиксираната сума от 4 000 EUR за всяко 
презаселено лице, което попада в една 
от категориите, определени в общите 
годишни приоритети на ЕС, установени 
в съответствие с член 13, параграф 6 по 
отношение на географските региони и 
националности, както и на 
специфичните категории бежанци, 
които трябва да бъдат презаселени.

Държавите-членки получават 
фиксираната сума от 4 000 EUR за всяко 
презаселено лице, което попада в една 
от категориите, определени в общите 
годишни приоритети на ЕС, установени 
в съответствие с член 13, параграф 6 по 
отношение на географските региони.

Следните категории бежанци се 
считат за попадащи в общите 
годишни приоритети на ЕС:
- лица, считани за уязвими, като деца 
и жени в риск, най-вече от 
психическо, физическо или сексуално 
насилие или експлоатация, или хора с 
увреждания,
- лица със сериозни медицински 
нужди, които могат да се лекуват 
единствено чрез презаселване,
- лица, нуждаещи се от спешно или 
неотложно презаселване поради 
причини, свързани с правна или 
физическа закрила, и
- лица, жертви на въоръжени атаки, 
природни бедствия или други 
непредвидени хуманитарни 
обстоятелства.

Or. en
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 Изменение 14
Rui Tavares

 Предложение за решение – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Решение № 573/2007/ЕО
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки получават 
фиксираната сума от 4 000 EUR за всяко 
презаселено лице, което попада в една 
от категориите, определени в общите 
годишни приоритети на ЕС, установени 
в съответствие с член 13, параграф 6 по 
отношение на географските региони и 
националности, както и на 
специфичните категории бежанци, 
които трябва да бъдат презаселени.

Държавите-членки получават 
фиксираната сума от 4 000 EUR за всяко 
презаселено лице, което попада в една 
от категориите, определени в общите 
годишни приоритети на ЕС, установени 
в съответствие с член 13, параграф 6 по 
отношение на географските региони и 
националности.

Следните категории бежанци се 
считат за попадащи в общите 
годишни приоритети на ЕС:
- деца и жени в риск, най-вече от 
психическо, физическо или сексуално 
насилие или експлоатация,
- лица със сериозни медицински 
нужди, които могат да се лекуват 
единствено чрез презаселване, и
- лица, считани за уязвими или 
нуждаещи се от спешно или 
неотложно презаселване поради 
причини, свързани с правна или 
физическа закрила, като например 
лица, жертви на въоръжени атаки, 
природни бедствия или други 
непредвидени хуманитарни 
обстоятелства.

Or. en
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 Изменение 15
Nadja Hirsch

 Предложение за решение – акт за изменение
Член 1 – точка 1 a (нова)
Решение № 573/2007/EО
Член 13 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) В член 13 се добавя следният 
параграф:
„3a. Съюзът насърчава държавите-
членки да участват в програмата за 
презаселване. В тази връзка 
държавите-членки следва да се 
подпомагат, като получават стимул 
от най-малко 4 000 евро за всяко 
презаселено лице.
Държави-членки, които вече са 
участвали в Програмата на ЕС за 
презаселване, получават 4 000 евро за 
всяко презаселено лице.
Държавите-членки, които се 
присъединяват към Програмата на 
ЕС за презаселване за първи път, 
получават фиксирана сума в размер на 
6 000 евро за всяко презаселено лице 
през първата година и 5 000 евро през 
втората година от участието им. От 
третата година нататък 
държавите-членки получават 
фиксирана сума в размер на 4 000 евро.
Допълнителната сума, която 
получават новоприсъединилите се 
към програмата държави-членки през 
първите две години от участието си,
се инвестира в необходимата 
инфраструктура за осъществяването 
на устойчива програма за 
презаселване.“

Or. en
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Обосновка

Държавите-членки, които никога не са участвали в Програмата на ЕС за 
презаселване, следва да бъдат насърчавани да се включат и поради това получават 
стимул за присъединяване към програмата.

Изменение 16
Rui Tavares

 Предложение за решение – акт за изменение
Член 1 – точка 1 a (нова)
Решение № 573/2007/ЕО
Член 13 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) В член 13 се добавя следният 
параграф:
„3a. За държавите-членки, които 
кандидатстват за първи път за 
финансиране по настоящия член, 
фиксираната сума за всяко 
презаселено лице през първата година 
е в размер на 6 000 евро, а през 
втората година – 5 000 евро. След 
това тази фиксирана сума става 
4 000 евро.“

Or. en

 Изменение 17
Simon Busuttil, Salvatore Iacolino, Stavros Lambrinidis, Georgios Papanikolaou

 Предложение за решение – акт за изменение
Член 1 – точка 6 a (нова)
Решение № 573/2007/ЕО
Член 13 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Добавя се следният член:
„Член 13a

Презаселване в рамките на ЕС на 
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бежанци и други лица, получили 
международна закрила
Без да се засягат другите специално 
създадени механизми и инициативи за 
преразпределение в рамките на ЕС и 
въз основа на принципа на 
задължителна солидарност в 
презаселването на бежанци, които 
вече са в държавите-членки, 
механизмът за презаселване е отворен 
и приложим и за презаселване в 
рамките на ЕС на лица, ползващи се с 
международна закрила, намиращи се 
на територията на държави-членки, 
които са изправени пред специфичен и 
непропорционален натиск върху 
техните национални системи за 
предоставяне на убежище най-вече 
поради своето географско положение 
или демографска ситуация.”

Or. en


