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Pozměňovací návrh 9
Georgios Papanikolaou

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Za účelem zapojení více členských 
států do aktivit spojených se 
znovuusídlováním je nutné, aby získaly 
dodatečnou finanční podporu ty členské 
státy, které se programu znovuusídlení 
účastní poprvé.

Or. el

Pozměňovací návrh 10
Anna Maria Corazza Bildt, Georgios Papanikolaou

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Článek 1 – odstavec 1
Rozhodnutí č. 573/2007/ES
Článek 13 – odstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy získávají celkem částku 4 
000 eur na každou znovuusídlenou osobu, 
která spadá do jedné z kategorií 
stanovených společnými ročními prioritami 
Evropské unie v souladu s článkem 13, 
odstavce 6 v souvislosti se zeměpisnými 
oblastmi a národnostmi, jakož i se 
zvláštními kategoriemi uprchlíků, kteří 
mají být znovuusídleni.

Členské státy získávají celkem částku 4 
000 eur na každou znovuusídlenou osobu, 
která spadá do jedné z kategorií 
stanovených společnými ročními prioritami 
Evropské unie v souladu s článkem 13, 
odstavce 6 v souvislosti se zeměpisnými 
oblastmi a národnostmi.

Následující kategorie jsou v každém 
případě společnými ročními prioritami 
EU:
- nezletilé osoby bez doprovodu, pro které 
je prospěšné jejich znovuusídlení ,
- děti a ženy, kterým hrozí nebezpečí 
zvláště psychického, fyzického nebo 
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pohlavního násilí nebo zneužití (jako je 
zmrzačení pohlavních orgánů, násilí z 
důvodu pohlaví),
- invalidní osoby a/nebo osoby vyžadující 
odbornou lékařskou péči, která jim může 
být poskytnuta jen po znovuusídlení,
- osoby vyžadující bezprostřední 
znovuusídlení z důvodů fyzické nebo 
právní ochrany (jako osoby, kterým hrozí 
deportace do zemí jejich původu, osoby, 
kterým hrozí fyzické násilí),
- oběti násilí nebo mučení,
- osoby ze země nebo oblasti, která byla 
vybrána pro realizaci regionálních 
programů ochrany.

Or. el

Pozměňovací návrh 11
Antonio Masip Hidalgo

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Článek 1 – bod 1
Rozhodnutí č. 573/2007/ES
Článek 13 – odstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy obdrží pevnou částku 4 000 
EUR za každou znovuusídlenou osobu, 
která patří do jedné z kategorií 
vymezených společnými ročními 
prioritami EU stanovenými v souladu s čl. 
13 odst. 6, pokud jde o zeměpisné regiony 
a státní příslušnost a o konkrétní 
kategorie uprchlíků, kteří mají být 
znovuusídleni.

Členské státy obdrží pevnou částku 4 000 
EUR za každou znovuusídlenou osobu, 
která patří do jedné z kategorií 
vymezených společnými ročními 
prioritami EU stanovenými v souladu s 
čl. 13 odst. 6, pokud jde o zeměpisné 
regiony.

Následující kategorie uprchlíků budou 
považovány za společné roční priority EU:
– osoby, které byly vystaveny násilí a 
mučení,
– ohrožené ženy a dívky, jako jsou dívky, 
jimž hrozí mrzačení ženských pohlavních 
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orgánů a ženy, které jsou vystaveny násilí 
založenému na rozdílech pohlaví,
– děti odloučené od rodiny nebo děti bez 
doprovodu, v jejichž nejlepším zájmu je 
znovuusídlení,
– osoby s vážnými potřebami lékařské 
péče nebo s postižením, které lze řešit 
pouze znovuusídlením,
– osoby, u nichž je znovuusídlení 
bezodkladnou nezbytností z důvodů 
zákonné ochrany nebo ochrany fyzické 
integrity, jako jsou uprchlíci, jimž hrozí 
vypovězení nebo narušení jejich fyzické 
bezpečnosti, a pro něž je azyl tudíž 
nevhodný.

Or. en

Odůvodnění

Zmíněné kategorie by měly odpovídat normám Vysokého komisaře Organizace spojených 
národů pro uprchlíky.

Pozměňovací návrh 12
Nadja Hirsch

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Článek 1 – bod 1
Rozhodnutí č. 573/2007/ES
Článek 13 – odstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy obdrží pevnou částku 4 000 
EUR za každou znovuusídlenou osobu, 
která patří do jedné z kategorií 
vymezených společnými ročními 
prioritami EU stanovenými v souladu s čl. 
13 odst. 6, pokud jde o zeměpisné regiony 
a státní příslušnost a o konkrétní kategorie 
uprchlíků, kteří mají být znovuusídleni.

Členské státy obdrží pevnou částku 4 000 
EUR za každou znovuusídlenou osobu, 
která patří do jedné z kategorií 
vymezených společnými ročními 
prioritami EU stanovenými v souladu s 
čl. 13 odst. 6, pokud jde o zeměpisné 
regiony a státní příslušnost.

Následující kategorie uprchlíků budou 
považovány za společné roční priority EU:
– nezletilé osoby bez doprovodu, v jejichž 
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nejlepším zájmu je znovuusídlení, a 
případně tam, kde je v souladu s Úmluvou 
OSN o právech dítěte,
– ohrožené ženy, zejména ty, jimž hrozí 
psychické, fyzické nebo sexuální násilí či 
zneužívání, a oběti vynucených sňatků a 
mrzačení ženských pohlavních orgánů,
– osoby s vážnými potřebami lékařské 
péče, které lze řešit pouze znovuusídlením,
– osoby, u nichž je znovuusídlení 
bezodkladnou nezbytností z důvodů 
zákonné ochrany nebo ochrany fyzické 
integrity, a
– osoby, které jsou oběťmi ozbrojeného 
útoku, přírodní katastrofy nebo jiných 
nepředvídatelných humanitárních 
katastrof.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh zohledňuje dosavadní zkušenosti s ustanoveními, která pro znovuusídlení 
obsahuje Evropský uprchlický fond a spojuje konkrétní kritéria (uvedená v předchozím znění) 
tak, aby odpovídala skutečným potřebám flexibilně a přiměřeně reagovat na naléhavé 
případy.

Pozměňovací návrh 13
Kinga Göncz

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Článek 1 – bod 1
Rozhodnutí č. 573/2007/ES
Článek 13 – odstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy obdrží pevnou částku 4 000 
EUR za každou znovuusídlenou osobu, 
která patří do jedné z kategorií 
vymezených společnými ročními 
prioritami EU stanovenými v souladu s čl. 
13 odst. 6, pokud jde o zeměpisné regiony 
a státní příslušnost a o konkrétní 
kategorie uprchlíků, kteří mají být 

Členské státy obdrží pevnou částku 4 000 
EUR za každou znovuusídlenou osobu, 
která patří do jedné z kategorií 
vymezených společnými ročními 
prioritami EU stanovenými v souladu s čl. 
13 odst. 6, pokud jde o zeměpisné regiony.
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znovuusídleni.
Následující kategorie uprchlíků budou 
považovány za společné roční priority EU:
– osoby, které jsou považovány za 
zranitelné, jako jsou ohrožené děti nebo 
ženy, zejména ty, jimž hrozí psychické, 
fyzické nebo sexuální násilí či zneužívání, 
a osoby s postižením,
– osoby s vážnými potřebami lékařské 
péče, které lze řešit pouze znovuusídlením,
– osoby, u nichž je znovuusídlení 
bezodkladnou nezbytností z důvodů 
zákonné ochrany nebo ochrany fyzické 
integrity, a
– osoby, které jsou oběťmi ozbrojeného 
útoku, přírodní katastrofy nebo jiných 
nepředvídatelných humanitárních 
katastrof.

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Rui Tavares

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Článek 1 – bod 1
Rozhodnutí č. 573/2007/ES
Článek 13 – odstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy obdrží pevnou částku 4 000 
EUR za každou znovuusídlenou osobu, 
která patří do jedné z kategorií 
vymezených společnými ročními 
prioritami EU stanovenými v souladu s čl. 
13 odst. 6, pokud jde o zeměpisné regiony 
a státní příslušnost a o konkrétní kategorie 
uprchlíků, kteří mají být znovuusídleni.

Členské státy obdrží pevnou částku 4 000 
EUR za každou znovuusídlenou osobu, 
která patří do jedné z kategorií 
vymezených společnými ročními 
prioritami EU stanovenými v souladu s 
čl. 13 odst. 6, pokud jde o zeměpisné 
regiony a státní příslušnost.

Následující kategorie uprchlíků budou 
považovány za společné roční priority EU:
– ohrožené děti a ženy, zejména ty, jimž 
hrozí psychické, fyzické nebo sexuální 
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násilí či zneužívání,
– osoby s vážnými potřebami lékařské 
péče, které lze řešit pouze znovuusídlením, 
a
– osoby, které jsou považovány za 
zranitelné, nebo u nichž je znovuusídlení 
bezodkladnou nezbytností z důvodů 
právních nebo z důvodu ochrany, jako 
jsou osoby, které jsou oběťmi ozbrojeného 
útoku, přírodní katastrofy nebo jiných 
nepředvídatelných humanitárních 
katastrof.

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Nadja Hirsch

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Článek 1 – bod 1 a (nový)
Rozhodnutí č. 573/2007/ES
Článek 13 – odstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) V článku 13 se vkládá odstavec, který 
zní:
„3a. Unie by měla vybízet své členské státy 
k tomu, aby se podílely na programu pro 
znovuusídlování. Členské státy by 
v souvislosti s tím měly obdržet podporu ve 
formě příspěvku o minimální výši 4000 
EUR za každou znovuusídlenou osobu.
Členské státy, které se již na programu 
EU pro znovuusídlování podílely, obdrží 
částku 4 000 EUR za každou 
znovuusídlenou osobu.
Členské státy, které se k programu EU pro 
znovuusídlování přidávají poprvé, obdrží 
v prvním roce pevnou částku ve výši 6000 
EUR za každou znovuusídlenou osobu a 
v druhém roce tato částka bude činit 5000 
EUR. Ve třetím roce a dále obdrží členské 
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státy pevnou částku ve výši 4 000 EUR.
Dodatečné prostředky, jež nově zapojené 
členské státy obdrží v průběhu prvních 
dvou let, budou vynaloženy na 
infrastrukturu, která je pro udržitelný 
program znovuusídlování nezbytná.“

Or. en

Odůvodnění

Je třeba povzbudit členské státy, které se nikdy na programu EU pro znovuusídlování 
nepodílely, k tomu, aby se do nich zapojily, například prostřednictvím pobídky k účasti.

Pozměňovací návrh 16
Rui Tavares

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Článek 1 – bod 1 a (nový)
Rozhodnutí č. 573/2007/ES
Článek 13 – odstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) V článku 13 se vkládá odstavec, který 
zní:
„3a. U členských států, které se o 
poskytnutí finančních prostředků podle 
tohoto článku uchází poprvé, činí výše 
pevné částky za každou znovuusídlenou 
osobu 6000 EUR v prvním roce a 5000 
EUR v druhém roce. Poté bude pevná 
částka činit 4000 EUR.“

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Simon Busuttil, Salvatore Iacolino, Stavros Lambrinidis, Georgios Papanikolaou

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Článek 1 – bod 6 a (nový)
Rozhodnutí č. 573/2007/ES
Článek 13 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 13a

Znovuusídlení uprchlíků a osob, které 
požívají mezinárodní ochrany, v rámci EU
Aniž by byly dotčeny další specifické 
mechanismy a iniciativy v oblasti 
přemísťování osob v rámci EU a na 
základě zásady povinné solidarity při 
znovuusídlování uprchlíků, kteří již 
pobývají v členských státech, bude 
mechanismus znovuusídlení dostupný a 
použitelný k přemísťování osob, které 
požívají mezinárodní ochrany, v rámci EU 
z členských států, které vzhledem ke své 
zeměpisné poloze či demografické situaci 
čelí specifickým a nepřiměřeným tlakům 
na své vnitrostátní azylové systémy.“

Or. en


