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Τροπολογία 9
Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) Προκειμένου περισσότερα κράτη 
μέλη να εμπλακούν σε δράσεις 
επανεγκατάστασης είναι αναγκαίο να 
λάβουν επιπρόσθετη οικονομική 
υποστήριξη εκείνα τα κράτη μέλη που για 
πρώτη φορά συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
επανεγκατάστασης.

Or. el

Τροπολογία 10
Anna Maria Corazza Bildt, Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Απόφαση Αριθ. 573/2007/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατ’ αποκοπή 
ποσό ύψους 4000 ευρώ ανά 
επανεγκατεστημένο άτομο που υπάγεται 
σε μία από τις κατηγορίες που ορίζονται 
από τις κοινές ετήσιες προτεραιότητες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες 
καθορίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 13
παράγραφος 6, σε σχέση με τις 
γεωγραφικές περιοχές και τις εθνικότητες
καθώς και με ειδικές κατηγορίες 
προσφύγων προς επανεγκατάσταση.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατ’ αποκοπή 
ποσό ύψους 4000 ευρώ ανά 
επανεγκατεστημένο άτομο που υπάγεται 
σε μία από τις κατηγορίες που ορίζονται 
από τις κοινές ετήσιες προτεραιότητες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες 
καθορίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 13 
παράγραφος 6, σε σχέση με τις 
γεωγραφικές περιοχές και τις εθνικότητες.

Οι εξής κατηγορίες θεωρούνται 
οπωσδήποτε κοινές ετήσιες
προτεραιότητες της ΕΕ:
- ασυνόδευτοι ανήλικοι, προς το 
συμφέρον των οποίων είναι η 
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επανεγκατάσταση,
- παιδιά και γυναίκες που βρίσκονται σε 
κίνδυνο, ιδίως ψυχολογικής, σωματικής ή 
γενετήσιας βίας ή εκμετάλλευσης (όπως ο 
ακρωτηριασμός των γεννητικών 
οργάνων, η βία λόγω του φύλου),
- πρόσωπα με αναπηρίες ή/και που 
χρήζουν σοβαρής ιατρικής φροντίδας, η 
οποία μπορεί να παρασχεθεί μόνο με την 
επανεγκατάσταση,
- πρόσωπα που έχουν ανάγκη άμεσης 
επανεγκατάστασης για λόγους σωματικής 
ή νομικής προστασίας (όπως πρόσωπα 
που κινδυνεύουν να επαναπροωθηθούν 
στις χώρες καταγωγής τους, πρόσωπα 
των οποίων κινδυνεύει η σωματική 
ακεραιότητα), 
- επιζώντες βίας και βασανιστηρίων,
- πρόσωπα από χώρα ή περιοχή που έχει
επιλεγεί για την εφαρμογή των 
Περιφερειακών Προγραμμάτων 
Προστασίας.

Or. el

Τροπολογία 11
Antonio Masip Hidalgo

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Απόφαση Αριθ. 573/2007/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατ’ αποκοπή 
ποσό ύψους 4000 ευρώ ανά 
επανεγκατεστημένο άτομο που υπάγεται 
σε μία από τις κατηγορίες που ορίζονται 
από τις κοινές ετήσιες προτεραιότητες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες 
καθορίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 13 
παράγραφος 6, σε σχέση με τις 
γεωγραφικές περιοχές και τις εθνικότητες 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατ’ αποκοπή
ποσό ύψους 4000 ευρώ ανά 
επανεγκατεστημένο άτομο που υπάγεται 
σε μία από τις κατηγορίες που ορίζονται 
από τις κοινές ετήσιες προτεραιότητες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες 
καθορίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 13 
παράγραφος 6, σε σχέση με τις 
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καθώς και με ειδικές κατηγορίες
προσφύγων προς επανεγκατάσταση.

γεωγραφικές περιοχές.

Οι εξής κατηγορίες θεωρούνται 
οπωσδήποτε κοινές ετήσιες 
προτεραιότητες της ΕΕ:
- επιζώντες βίας και βασανιστηρίων,
- παιδιά και γυναίκες που βρίσκονται σε 
κίνδυνο, ιδίως ψυχολογικής, σωματικής ή 
γενετήσιας βίας ή εκμετάλλευσης (όπως ο 
ακρωτηριασμός των γεννητικών 
οργάνων, η βία λόγω του φύλου),
- ασυνόδευτοι ανήλικοι, προς το 
συμφέρον των οποίων είναι η 
επανεγκατάσταση,
- πρόσωπα με αναπηρίες ή/και που 
χρήζουν σοβαρής ιατρικής φροντίδας, η 
οποία μπορεί να παρασχεθεί μόνο με την 
επανεγκατάσταση, και
- πρόσωπα που έχουν ανάγκη άμεσης 
επανεγκατάστασης για λόγους σωματικής 
ή νομικής προστασίας (όπως πρόσωπα 
που κινδυνεύουν να επαναπροωθηθούν 
στις χώρες καταγωγής τους, πρόσωπα 
των οποίων κινδυνεύει η σωματική 
ακεραιότητα), γεγονός που καθιστά τη 
χορήγηση ασύλου ανέφικτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κατηγορίες αυτές πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τα πρότυπα της Ύπατης Αρμοστείας των 
Ηνωμένων Εθνών.

Τροπολογία 12
Nadja Hirsch

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Απόφαση Αριθ. 573/2007/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατ’ αποκοπή
ποσό ύψους 4000 ευρώ ανά 
επανεγκατεστημένο άτομο που υπάγεται 
σε μία από τις κατηγορίες που ορίζονται 
από τις κοινές ετήσιες προτεραιότητες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες 
καθορίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 13 
παράγραφος 6, σε σχέση με τις 
γεωγραφικές περιοχές και τις εθνικότητες
καθώς και με ειδικές κατηγορίες 
προσφύγων προς επανεγκατάσταση.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατ’ αποκοπή
ποσό ύψους 4000 ευρώ ανά 
επανεγκατεστημένο άτομο που υπάγεται 
σε μία από τις κατηγορίες που ορίζονται 
από τις κοινές ετήσιες προτεραιότητες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες 
καθορίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 13 
παράγραφος 6, σε σχέση με τις 
γεωγραφικές περιοχές και τις εθνικότητες.

Οι εξής κατηγορίες θεωρούνται 
οπωσδήποτε κοινές ετήσιες 
προτεραιότητες της ΕΕ:
- ασυνόδευτοι ανήλικοι, προς το 
συμφέρον των οποίων είναι η 
επανεγκατάσταση,
- γυναίκες που βρίσκονται σε κίνδυνο, 
ιδίως ψυχολογικής, σωματικής ή 
γενετήσιας βίας ή εκμετάλλευσης (όπως ο 
καταναγκαστικός γάμος ή ο 
ακρωτηριασμός των γεννητικών 
οργάνων),
- πρόσωπα με αναπηρίες ή/και που 
χρήζουν σοβαρής ιατρικής φροντίδας, η 
οποία μπορεί να παρασχεθεί μόνο με την 
επανεγκατάσταση,
- πρόσωπα που έχουν ανάγκη άμεσης 
επανεγκατάστασης για λόγους σωματικής 
ή νομικής προστασίας, και
- πρόσωπα που είναι θύματα ένοπλης 
επίθεσης, φυσικών καταστροφών ή 
άλλων απρόβλεπτων καταστάσεων
ανθρωπιστικού χαρακτήρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή λαμβάνει υπόψη τις εμπειρίες με τις έως τώρα διατάξεις επανεγκατάστασης 
στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων και συνδυάζει τα ειδικά κριτήρια (που 
συμπεριλαμβάνονταν στο προηγούμενο κείμενο) και τα οποία ανταποκρίνονται με ευελιξία σε 
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κάθε πραγματική ανάγκη προκειμένου να αντιμετωπίζονται επαρκώς καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης.

Τροπολογία 13
Kinga Göncz

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Απόφαση Αριθ. 573/2007/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατ’ αποκοπή
ποσό ύψους 4000 ευρώ ανά 
επανεγκατεστημένο άτομο που υπάγεται 
σε μία από τις κατηγορίες που ορίζονται 
από τις κοινές ετήσιες προτεραιότητες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες 
καθορίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 13 
παράγραφος 6, σε σχέση με τις 
γεωγραφικές περιοχές και τις εθνικότητες 
καθώς και με ειδικές κατηγορίες 
προσφύγων προς επανεγκατάσταση.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατ’ αποκοπή
ποσό ύψους 4000 ευρώ ανά 
επανεγκατεστημένο άτομο που υπάγεται 
σε μία από τις κατηγορίες που ορίζονται 
από τις κοινές ετήσιες προτεραιότητες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες 
καθορίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 13 
παράγραφος 6, σε σχέση με τις 
γεωγραφικές περιοχές.

Οι εξής κατηγορίες θεωρούνται 
οπωσδήποτε κοινές ετήσιες 
προτεραιότητες της ΕΕ:
- πρόσωπα που θεωρείται ότι ανήκουν σε 
ευπαθείς ομάδες, όπως παιδιά και 
γυναίκες που βρίσκονται σε κίνδυνο, 
ιδίως ψυχολογικής, σωματικής ή 
γενετήσιας βίας ή εκμετάλλευσης ή 
άνθρωποι που ζουν με αναπηρίες,
- πρόσωπα με αναπηρίες ή/και που 
χρήζουν σοβαρής ιατρικής φροντίδας, η 
οποία μπορεί να παρασχεθεί μόνο με την 
επανεγκατάσταση,
- πρόσωπα που έχουν ανάγκη άμεσης 
επανεγκατάστασης για λόγους σωματικής 
ή νομικής προστασίας, και
- πρόσωπα που είναι θύματα ένοπλης 
επίθεσης, φυσικών καταστροφών ή 
άλλων απρόβλεπτων καταστάσεων
ανθρωπιστικού χαρακτήρα.
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Or. en

Τροπολογία 14
Rui Tavares

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Απόφαση Αριθ. 573/2007/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατ’ αποκοπή
ποσό ύψους 4000 ευρώ ανά 
επανεγκατεστημένο άτομο που υπάγεται 
σε μία από τις κατηγορίες που ορίζονται 
από τις κοινές ετήσιες προτεραιότητες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες 
καθορίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 13 
παράγραφος 6, σε σχέση με τις 
γεωγραφικές περιοχές και τις εθνικότητες
καθώς και με ειδικές κατηγορίες 
προσφύγων προς επανεγκατάσταση.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατ’ αποκοπή
ποσό ύψους 4000 ευρώ ανά 
επανεγκατεστημένο άτομο που υπάγεται 
σε μία από τις κατηγορίες που ορίζονται 
από τις κοινές ετήσιες προτεραιότητες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες 
καθορίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 13 
παράγραφος 6, σε σχέση με τις 
γεωγραφικές περιοχές και τις εθνικότητες.

Οι εξής κατηγορίες θεωρούνται 
οπωσδήποτε κοινές ετήσιες 
προτεραιότητες της ΕΕ:
- παιδιά και γυναίκες που βρίσκονται σε 
κίνδυνο, ιδίως ψυχολογικής, σωματικής ή 
γενετήσιας βίας ή εκμετάλλευσης,
- πρόσωπα με αναπηρίες ή/και που 
χρήζουν σοβαρής ιατρικής φροντίδας, η 
οποία μπορεί να παρασχεθεί μόνο με την 
επανεγκατάσταση,
- πρόσωπα που θεωρείται ότι ανήκουν σε 
ευπαθείς ομάδες ή που έχουν ανάγκη 
άμεσης επανεγκατάστασης για λόγους 
σωματικής ή νομικής προστασίας, όπως 
πρόσωπα που είναι θύματα ένοπλης 
επίθεσης, φυσικών καταστροφών ή 
άλλων απρόβλεπτων καταστάσεων
ανθρωπιστικού χαρακτήρα.

Or. en
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Τροπολογία 15
Nadja Hirsch

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1α (νέο)
Απόφαση Αριθ. 573/2007/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Στο Άρθρο 13, παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«3a. Η Ένωση πρέπει να ενθαρρύνει τα 
κράτη μέλη της να συμμετάσχουν στο 
πρόγραμμα επανεγκατάστασης. Σ’ αυτό 
το πλαίσιο, τα κράτη μέλη πρέπει να 
υποστηριχθούν λαμβάνοντας ένα κίνητρο, 
το οποίο είναι ένα ελάχιστο ποσό 4.000 
ευρώ για κάθε πρόσωπο που 
επανεγκαθίσταται.
Τα κράτη μέλη που έχουν ήδη 
συμμετάσχει στο πρόγραμμα 
επανεγκατάστασης της ΕΕ θα λάβουν το 
ποσό των 4.000 ευρώ για κάθε 
επανεγκατεστημένο άτομο.
Τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα επανεγκατάστασης της ΕΕ 
για πρώτη φορά θα λάβουν ένα σταθερό 
ποσό των 6.000 ευρώ για κάθε 
επανεγκατεστημένο άτομο τον πρώτο 
χρόνο και 5.000 ευρώ τον δεύτερο χρόνο. 
Από τον τρίτο χρόνο και εφεξής, τα 
κράτη μέλη θα λαμβάνουν ένα σταθερό 
ποσό των 4.000 ευρώ.
Το επιπλέον ποσό που λαμβάνουν τα δύο 
πρώτα χρόνια της συμμετοχής τους τα 
κράτη μέλη που συμμετέχουν πρώτη 
φορά θα επενδυθεί στην υποδομή που 
απαιτείται για ένα βιώσιμο πρόγραμμα 
επανεγκατάστασης.»

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη που δεν έχουν συμμετάσχει ποτέ στο πρόγραμμα επανεγκατάστασης της ΕΕ 
πρέπει να ενθαρρυνθούν προς αυτή την κατεύθυνση και ως εκ τούτου λαμβάνουν ένα επιπλέον 
ποσό ως κίνητρο για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Τροπολογία 16
Rui Tavares

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1α (νέο)
Απόφαση Αριθ. 573/2007/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Στο Άρθρο 13, παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«3a. Για τα κράτη μέλη που αιτούνται 
πρώτη φορά χρηματοδότησης βάσει του 
παρόντος Άρθρου, το σταθερό ποσό για 
κάθε επανεγκατεστημένο άτομο θα είναι 
6.000 ευρώ τον πρώτο χρόνο και 5.000 
ευρώ τον δεύτερο χρόνο. Από τον τρίτο 
χρόνο και εφεξής, το σταθερό ποσό τα 
είναι 4.000 ευρώ.»

Or. en

Τροπολογία 17
Simon Busuttil, Salvatore Iacolino, Σταύρος Λαμπρινίδης, Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6α (νέο)
Απόφαση Αριθ. 573/2007/ΕΚ
Άρθρο 13α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6a) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 13a

Η επανεγκατάσταση εντός της ΕΕ 
προσφύγων και άλλων δικαιούχων 
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διεθνούς προστασίας
Χωρίς προκατάληψη σχετικά με άλλους, 
συγκεκριμένους μηχανισμούς και 
πρωτοβουλίες που αφορούν 
ανακατανομές εντός της ΕΕ και βάσει 
της αρχής της υποχρεωτικής αλληλεγγύης 
στην επανεγκατάσταση των προσφύγων 
που βρίσκονται ήδη στα κράτη μέλη, ο 
μηχανισμός επανεγκατάστασης θα είναι 
επίσης ανοικτός και θα ισχύει για την 
επανεγκατάσταση εντός της ΕΕ των 
δικαιούχων διεθνούς προστασίας που 
βρίσκονται στην επικράτεια των κρατών 
μελών τα οποία αντιμετωπίζουν 
συγκεκριμένες και δυσανάλογες πιέσεις 
στα εθνικά συστήματα ασύλου τους, 
συγκεκριμένα λόγω της γεωγραφικής 
τους θέσης ή της δημογραφικής τους 
κατάστασης.»

Or. en


