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Ændringsforslag 9
Georgios Papanikolaou

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Punkt 4a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) For at få flere medlemsstater 
involveret i genbosættelsesaktioner er det 
nødvendigt, at de medlemsstater, der for 
første gang deltager i 
genbosættelsesprogrammet, modtager 
yderligere økonomisk støtte.

Or. el

Ændringsforslag 10
Anna Maria Corazza Bildt, Georgios Papanikolaou

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Afgørelse nr. 573/2007/EF
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne modtager et fast beløb på 
4 000 EUR for hver genbosat person, som 
falder ind under en af de kategorier, der 
fastsættes i de fælles årlige EU-
prioriteringer, jf. artikel 13, stk. 6, for så 
vidt angår geografiske regioner og 
nationaliteter samt specifikke kategorier af 
flygtninge, der skal genbosættes.

Medlemsstaterne modtager et fast beløb på 
4 000 EUR for hver genbosat person, som 
falder ind under en af de kategorier, der 
fastsættes i de fælles årlige EU-
prioriteringer, jf. artikel 13, stk. 6, for så 
vidt angår geografiske regioner og 
nationaliteter.

Følgende kategorier anses under alle 
omstændigheder for at være fælles årlige 
EU-prioriteter:
- uledsagede mindreårige, der har 
interesse i genbosættelse,
- børn og kvinder, der er i særlig risiko for 
psykisk, somatisk eller kønslig vold eller 
udnyttelse (såsom amputation af deres
kønsorganer, vold på baggrund af køn),
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- handicappede og/eller personer, der har 
behov for vigtig medicinsk pleje, der kun 
kan tilbydes ved genbosættelse,
- personer, der har behov for øjeblikkelig 
genbosættelse af årsager, der vedrører 
somatisk eller juridisk beskyttelse (såsom 
personer, der risikerer at blive hjemsendt 
til deres oprindelsesland, personer, hvis 
fysiske integritet er i fare),
- personer, der har overlevet vold og 
tortur,
- personer fra lande eller områder, der er 
udvalgt til anvendelse af de regionale 
beskyttelsesprogrammer.

. el

Ændringsforslag 11
Antonio Masip Hidalgo

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Afgørelse nr. 573/2007/EF
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne modtager et fast beløb på 
4 000 EUR for hver genbosat person, som 
falder ind under en af de kategorier, der 
fastsættes i de fælles årlige EU-
prioriteringer, jf. artikel 13, stk. 6, for så 
vidt angår geografiske regioner og 
nationaliteter samt specifikke kategorier 
af flygtninge, der skal genbosættes.

Medlemsstaterne modtager et fast beløb på 
4 000 EUR for hver genbosat person, som 
falder ind under en af de kategorier, der 
fastsættes i de fælles årlige EU-
prioriteringer, jf. artikel 13, stk. 6, for så 
vidt angår geografiske regioner.

Følgende kategorier af flygtninge 
betragtes som fælles årlige EU-
prioriteringer:
- personer, der har overlevet vold og 
tortur,
- kvinder og piger i fare, herunder piger, 
som risikerer at blive udsat for 
skamfering af deres kønsdele, og kvinder, 
som risikerer at blive udsat for 
kønsbestemt vold, 
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- uledsagede børn eller børn, som er 
blevet adskilt, og for hvem genbosættelse 
er i deres bedste interesse,
- personer med et alvorligt behov for 
lægehjælp eller handicap, som kun kan 
tilgodeses gennem genbosættelse, og
- personer, der har behov for omgående 
genbosættelse eller nødgenbosættelse af 
juridiske årsager eller beskyttelseshensyn, 
herunder flygtninge, som risikerer at blive 
udvist, eller hvis fysiske sikkerhed er i 
fare, hvilket gør asyl uholdbar.

Or. en

Begrundelse

Disse kategorier bør være i overensstemmelse med UNHCR's standarder.

Ændringsforslag 12
Nadja Hirsch

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Afgørelse nr. 573/2007/EF
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne modtager et fast beløb på 
4 000 EUR for hver genbosat person, som 
falder ind under en af de kategorier, der 
fastsættes i de fælles årlige EU-
prioriteringer, jf. artikel 13, stk. 6, for så 
vidt angår geografiske regioner og 
nationaliteter samt specifikke kategorier af 
flygtninge, der skal genbosættes.

Medlemsstaterne modtager et fast beløb på 
4 000 EUR for hver genbosat person, som 
falder ind under en af de kategorier, der 
fastsættes i de fælles årlige EU-
prioriteringer, jf. artikel 13, stk. 6, for så 
vidt angår geografiske regioner og 
nationaliteter.

Følgende kategorier betragtes som fælles 
årlige EU-prioriteringer:
- uledsagede mindreårige, hvor 
genbosættelse er i deres bedste interesse 
og i påkommende tilfælde i 
overensstemmelse med FN’s konvention 
om barnets rettigheder,
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- kvinder, der er i fare, navnlig på grund 
af psykologisk, fysisk eller seksuel vold 
eller udnyttelse, og ofre for tvungne 
ægteskaber eller skamfering af kvinders 
kønsdele,
- personer med et alvorligt behov for 
lægehjælp, som kun kan dækkes gennem 
genbosættelse,
- personer, der har behov for omgående 
genbosættelse eller nødgenbosættelse af 
juridiske årsager eller beskyttelseshensyn, 
og
- personer, der er udsat for væbnet 
angreb, naturkatastrofer eller andre 
uforudsete humanitære forhold.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag tager hensyn til de hidtidige erfaringer med ERF's 
genbosættelsesbestemmelser og kombinerer de specifikke kriterier (der indgik i den tidligere 
tekst), og som tager højde for alle reelle behov på en fleksibel måde for at kunne reagere 
hensigtsmæssigt i nødstilfælde.

Ændringsforslag 13
Kinga Göncz

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Afgørelse nr. 573/2007/EF
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne modtager et fast beløb på 
4 000 EUR for hver genbosat person, som 
falder ind under en af de kategorier, der 
fastsættes i de fælles årlige EU-
prioriteringer, jf. artikel 13, stk. 6, for så 
vidt angår geografiske regioner og 
nationaliteter samt specifikke kategorier 
af flygtninge, der skal genbosættes.

Medlemsstaterne modtager et fast beløb på 
4 000 EUR for hver genbosat person, som 
falder ind under en af de kategorier, der 
fastsættes i de fælles årlige EU-
prioriteringer, jf. artikel 13, stk. 6, for så
vidt angår geografiske regioner.

Følgende kategorier betragtes som fælles 
årlige EU-prioriteringer:
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- personer, der anses for sårbare, såsom 
børn og kvinder, der er i fare, navnlig på 
grund af psykologisk, fysisk eller seksuel 
vold eller udnyttelse, og handicappede,
- personer med et alvorligt behov for 
lægehjælp, som kun kan dækkes gennem 
genbosættelse,
- personer, der har behov for omgående 
genbosættelse eller nødgenbosættelse af 
juridiske årsager eller beskyttelseshensyn, 
og
- personer, der er udsat for væbnet 
angreb, naturkatastrofer eller andre 
uforudsete humanitære forhold.

Or. en

Ændringsforslag 14
Rui Tavares

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Afgørelse nr. 573/2007/EF
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne modtager et fast beløb på 
4 000 EUR for hver genbosat person, som 
falder ind under en af de kategorier, der 
fastsættes i de fælles årlige EU-
prioriteringer, jf. artikel 13, stk. 6, for så 
vidt angår geografiske regioner og 
nationaliteter samt specifikke kategorier af 
flygtninge, der skal genbosættes.

Medlemsstaterne modtager et fast beløb på 
4 000 EUR for hver genbosat person, som 
falder ind under en af de kategorier, der 
fastsættes i de fælles årlige EU-
prioriteringer, jf. artikel 13, stk. 6, for så 
vidt angår geografiske regioner og 
nationaliteter.

Følgende kategorier betragtes som fælles 
årlige EU-prioriteringer:
- børn og kvinder, der er i fare, navnlig på 
grund af psykologisk, fysisk eller seksuel 
vold eller udnyttelse,
- personer med et alvorligt behov for 
lægehjælp, som kun kan dækkes gennem 
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genbosættelse, og
- personer, der anses for sårbare, eller 
som har behov for omgående 
genbosættelse eller nødgenbosættelse af 
juridiske årsager eller beskyttelseshensyn, 
såsom personer, der er udsat for væbnet 
angreb, naturkatastrofer eller andre 
uforudsete humanitære forhold.

Or. en

Ændringsforslag 15
Nadja Hirsch

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)
Afgørelse nr. 573/2007/EF
Artikel 13 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) I artikel 13 indsættes et nyt stk. 3a, 
der affattes således:
"3a. Unionen opmuntrer sine 
medlemsstater til at deltage i 
genbosættelsesprogrammet. I denne 
forbindelse modtager medlemsstaterne et 
beløb på mindst 4 000 EUR for hver 
genbosat person.
Medlemsstater, der allerede har deltaget i 
et EU-genbosættelsesprogram, modtager 
4 000 EUR for hver genbosat person.
Medlemsstater, der deltager i et EU-
genbosættelsesprogram for første gang, 
modtager et fast beløb på 6 000 EUR for 
hver genbosat person i det første år og 
5 000 EUR i det andet år. Fra og med det 
tredje år modtager medlemsstaterne et fast 
beløb på 4 000 EUR.
Det ekstrabeløb, de nye deltagende 
medlemsstater modtager i de første to år, 
investeres i den infrastruktur, der er 
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nødvendig for et bæredygtigt 
genbosættelsesprogram."

Or. en

Begrundelse

Medlemsstater, der aldrig tidligere har deltaget i EU's genbosættelsesprogrammer, skal 
inciteres til at deltage i programmet. 

Ændringsforslag 16
Rui Tavares

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)
Afgørelse nr. 573/2007/EF
Artikel 13 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) I artikel 13 indsættes et nyt stk. 3a, 
der affattes således:
"3a. De medlemsstater, der søger om 
midler i henhold til denne artikel for 
første gang, modtager et fast beløb på 
6 000 EUR for hver genbosat person i det 
første år og 5 000 EUR i det andet år.
Derefter er det faste beløb 4 000 EUR."

Or. en

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

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6 a (nyt)
Afgørelse nr. 573/2007/EF
Artikel 13 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 13a
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Genbosættelse af flygtninge og andre 
personer under international beskyttelse 
inden for EU
Uden at dette berører andre specifikke 
mekanismer og initiativer vedrørende 
omfordeling inden for EU og med 
udgangspunkt i princippet om 
obligatorisk solidaritet med hensyn til 
genbosættelse af flygtninge, der allerede 
befinder sig i medlemsstaterne, finder 
genbosættelsesmekanismen også 
anvendelse på genbosættelse inden for EU 
af personer under international 
beskyttelse, som opholder sig i 
medlemsstater, der oplever et specifikt og 
uforholdsmæssigt pres på deres nationale 
asylordninger, især som følge af deres 
geografiske beliggenhed eller 
demografiske situation."

Or. en


