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Muudatusettepanek 9
Georgios Papanikolaou

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
 Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Et soodustada suurema arvu 
liikmesriikide osalust 
ümberasustamismeetmetes, tuleb 
esimest korda 
ümberasustamisprogrammis 
osalevatele liikmesriikidele anda 
täiendavat rahalist toetust.

Or. el

Muudatusettepanek 10
Anna Maria Corazza Bildt, Georgios Papanikolaou

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
 Artikkel 1 – punkt 1
Otsus nr 573/2007/EÜ
 Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid saavad fikseeritud 
summa 4000 eurot iga ümberasustatud 
isiku kohta, kes kuulub ühte artikli 13 
lõike 6 kohaselt kehtestatud ELi iga-
aastaste ühiste prioriteetidega kindlaks 
määratud kategooriasse, mis on seotud 
ümberasustatava pagulase
geograafilise piirkonna, rahvuse või 
erikategooriaga.

Liikmesriigid saavad fikseeritud 
summa 4000 eurot iga ümberasustatud 
isiku kohta, kes kuulub ühte artikli 13 
lõike 6 kohaselt kehtestatud ELi iga-
aastaste ühiste prioriteetidega kindlaks 
määratud kategooriasse, mis on seotud 
geograafilise piirkonna ja rahvusega.

Järgmisi pagulaste kategooriaid 
käsitletakse ELi iga-aastaste ühiste 
prioriteetidena:
- saatjata alaealised, kelle jaoks on 
ümberasustamine nende endi huvides,
- alaealised ja naised, kellel on oht 
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langeda psühholoogilise, füüsilise või 
seksuaalse vägivalla ja ärakasutamise 
(nagu naissuguorganite moonutamise 
või soolise vägivalla) ohvriks,
- puudega isikud või isikud, kes 
vajavad niisugust meditsiinilist abi, 
mida saab tagada üksnes 
ümberasustamise korral,
- isikud, kes julgeoleku või õigusliku 
kaitse põhjustel vajavad kohest 
ümberasustamist (nagu isikud, keda 
ähvardab päritoluriiki tagasisaatmine, 
või isikud, kelle füüsiline julgeolek on 
ohus), 
- vägivallast ja piinamisest pääsenud,
- isikud riikidest või piirkondadest, kus 
on otsustatud rakendada piirkondlikke 
kaitseprogramme.

Or. el

Muudatusettepanek 11
Antonio Masip Hidalgo

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Otsus nr 573/2007/EÜ
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid saavad fikseeritud 
summa 4000 eurot iga ümberasustatud 
isiku kohta, kes kuulub ühte artikli 13 
lõike 6 kohaselt kehtestatud ELi iga-
aastaste ühiste prioriteetidega kindlaks 
määratud kategooriasse, mis on seotud 
ümberasustatava pagulase
geograafilise piirkonna, rahvuse või 
erikategooriaga.

Liikmesriigid saavad fikseeritud 
summa 4000 eurot iga ümberasustatud 
isiku kohta, kes kuulub ühte artikli 13 
lõike 6 kohaselt kehtestatud ELi iga-
aastaste ühiste prioriteetidega kindlaks 
määratud kategooriasse, mis on seotud 
geograafilise piirkonnaga.

Järgmisi pagulaste kategooriaid 
käsitletakse ELi iga-aastaste ühiste 
prioriteetidena:
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- vägivallast ja piinamisest pääsenud,
- ohus olevad naised ja tüdrukud, 
nagu tüdrukud, keda ähvardab 
suguelundite moonutamine, ning 
naised, kellel on oht langeda soolise 
vägivalla ohvriks,
- saatjata või eraldatud alaealised, 
kelle jaoks on ümberasustamine nende 
endi huvides,
- puudega isikud või isikud, kes 
vajavad niisugust meditsiinilist abi, 
mida saab tagada üksnes 
ümberasustamise korral, ning
- õigusliku kaitse või julgeoleku 
põhjustel erakorralist või kiiret 
ümberasustamist vajavad isikud, nagu 
pagulased, keda ähvardab tagasi- või 
väljasaatmine või kelle julgeolek on 
ohus, nii et varjupaiga andmine on 
võimatu.

Or. en

Selgitus

Need kategooriad peaksid olema kooskõlas ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti 
standarditega.

Muudatusettepanek 12
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Otsus nr 573/2007/EÜ
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid saavad fikseeritud 
summa 4000 eurot iga ümberasustatud 
isiku kohta, kes kuulub ühte artikli 13 
lõike 6 kohaselt kehtestatud ELi iga-
aastaste ühiste prioriteetidega kindlaks 
määratud kategooriasse, mis on seotud 
ümberasustatava pagulase

Liikmesriigid saavad fikseeritud 
summa 4000 eurot iga ümberasustatud 
isiku kohta, kes kuulub ühte artikli 13 
lõike 6 kohaselt kehtestatud ELi iga-
aastaste ühiste prioriteetidega kindlaks 
määratud kategooriasse, mis on seotud 
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geograafilise piirkonna, rahvuse või 
erikategooriaga.

geograafilise piirkonna ja rahvusega.

Järgmisi kategooriaid käsitletakse ELi 
iga-aastaste ühiste prioriteetidena:
- saatjata alaealised, kelle puhul on 
ümberasustamine nende endi huvides 
ja vajaduse korral kooskõlas ÜRO 
lapse õiguste konventsiooniga,
- naised, kellel on oht langeda 
psühholoogilise, füüsilise või 
seksuaalse vägivalla ja ärakasutamise 
ohvriks, ning sundabielude või 
naissuguelundite moonutamise ohvrid,
- isikud, kes vajavad niisugust 
meditsiinilist abi, mida saab tagada 
üksnes ümberasustamise korral,
- isikud, kes õigusliku kaitse ja 
julgeoleku põhjustel vajavad kiiret ja 
erakorralist ümberasustamist, ning
- isikud, kes on relvastatud rünnaku, 
looduskatastroofi või muude 
ettenägematute humanitaartingimuste 
ohvrid.

Or. en

Selgitus

Selles muudatusettepanekus võetakse arvesse seniseid kogemusi Euroopa Pagulasfondi 
ümberasustamist käsitlevate sätetega ning ühendatakse (varasemas tekstis olnud) konkreetsed 
kriteeriumid, mis vastavad tegelikule vajadusele, kuid on paindlikud, et erandjuhtudel 
asjakohaselt reageerida.

Muudatusettepanek 13
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Otsus nr 573/2007/EÜ
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid saavad fikseeritud Liikmesriigid saavad fikseeritud 
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summa 4000 eurot iga ümberasustatud 
isiku kohta, kes kuulub ühte artikli 13 
lõike 6 kohaselt kehtestatud ELi iga-
aastaste ühiste prioriteetidega kindlaks 
määratud kategooriasse, mis on seotud 
ümberasustatava pagulase
geograafilise piirkonna, rahvuse või 
erikategooriaga.

summa 4000 eurot iga ümberasustatud 
isiku kohta, kes kuulub ühte artikli 13 
lõike 6 kohaselt kehtestatud ELi iga-
aastaste ühiste prioriteetidega kindlaks 
määratud kategooriasse, mis on seotud 
geograafilise piirkonnaga.

Järgmisi kategooriaid käsitletakse ELi 
iga-aastaste ühiste prioriteetidena:
- isikud, keda peetakse haavatavateks, 
nagu alaealised ja naised, kellel on oht 
langeda psühholoogilise, füüsilise või 
seksuaalse vägivalla ja ärakasutamise 
ohvriks, või puudega isikud,
- isikud, kes vajavad niisugust 
meditsiinilist abi, mida saab tagada 
üksnes ümberasustamise korral,
- isikud, kes õigusliku kaitse ja 
julgeoleku põhjustel vajavad kiiret ja 
erakorralist ümberasustamist, ning
- isikud, kes on relvastatud rünnaku, 
looduskatastroofi või muude 
ettenägematute humanitaartingimuste 
ohvrid.

Or. en

Muudatusettepanek 14
Rui Tavares

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Otsus nr 573/2007/EÜ
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid saavad fikseeritud 
summa 4000 eurot iga ümberasustatud 
isiku kohta, kes kuulub ühte artikli 13 
lõike 6 kohaselt kehtestatud ELi iga-
aastaste ühiste prioriteetidega kindlaks 
määratud kategooriasse, mis on seotud 

Liikmesriigid saavad fikseeritud 
summa 4000 eurot iga ümberasustatud 
isiku kohta, kes kuulub ühte artikli 13 
lõike 6 kohaselt kehtestatud ELi iga-
aastaste ühiste prioriteetidega kindlaks 
määratud kategooriasse, mis on seotud 
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ümberasustatava pagulase
geograafilise piirkonna, rahvuse või 
erikategooriaga.

geograafilise piirkonna ja rahvusega.

Järgmisi kategooriaid käsitletakse ELi 
iga-aastaste ühiste prioriteetidena:
- alaealised ja naised, kellel on oht 
langeda psühholoogilise, füüsilise või 
seksuaalse vägivalla ja ärakasutamise 
ohvriks,
- isikud, kes vajavad niisugust 
meditsiinilist abi, mida saab tagada 
üksnes ümberasustamise korral, ning
- isikud, keda peetakse haavatavateks 
või kes õiguslikel ja kaitse põhjustel 
vajavad kiiret ja erakorralist 
ümberasustamist, nagu relvastatud 
rünnaku, looduskatastroofi või muude 
ettenägematute humanitaartingimuste 
ohvrid.

Or. en

Muudatusettepanek 15
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
Otsus nr 573/2007/EÜ
Artikkel 13 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a) Artiklisse 13 lisatakse järgmine 
lõige:
„3 a. Liit peab soodustama 
liikmesriikide osalust 
ümberasustamisprogrammis. Selleks 
tuleb liikmesriikidele anda toetust 
summas, mis moodustab vähemalt 
4000 eurot iga ümberasustatud isiku 
kohta.
ELi ümberasustamisprogrammis juba 
osalenud liikmesriigid saavad 4000 
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eurot iga ümberasustatud isiku kohta.
ELi ümberasustamisprogrammiga 
esmakordselt liituvad liikmesriigid 
saavad fikseeritud summa 6000 eurot 
iga ümberasustatud isiku kohta 
liikmesriigi osaluse esimesel aastal ja 
5000 eurot osaluse teisel aastal. Alates 
kolmandast aastast saavad 
liikmesriigid fikseeritud summa 4000 
eurot.
Uutele osalevatele liikmesriikidele 
nende osaluse esimesel kahel aastal 
antav lisasumma investeeritakse 
jätkusuutliku 
ümberasustamisprogrammi jaoks 
vajalikku infrastruktuuri.”

Or. en

Selgitus

Tuleks soodustada nende liikmesriikide osalust ELi ümberasustamisprogrammis, kes ei ole 
seda kunagi teinud, ja seega tuleks neid motiveerida programmiga liituma.

Muudatusettepanek 16
Rui Tavares

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
Otsus nr 573/2007/EÜ
Artikkel 13 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a) Artiklisse 13 lisatakse järgmine 
lõige:
„3 a. Nendele liikmesriikidele, kes 
taotlevad esmakordselt rahastamist 
käesoleva artikli alusel, antakse iga 
ümberasustatud isiku eest esimesel 
aastal fikseeritud summa 6000 eurot ja 
teisel aastal 5000 eurot. Seejärel on 
fikseeritud summaks 4000 eurot.”

Or. en
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Muudatusettepanek 17
Simon Busuttil, Salvatore Iacolino, Stavros Lambrinidis, Georgios Papanikolaou

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6 a (uus)
Otsus nr 573/2007/EÜ
Artikkel 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 13 a
Pagulaste ja teiste rahvusvahelise 
kaitse saajate ELi-sisene 
ümberasustamine
Ilma et see piiraks teiste ELi siseseid 
ümberpaigutusi käsitlevate 
erimeetmete võtmist ja algatusi ning 
järgides liikmesriikides juba viibivate 
pagulaste ümberasustamisel 
kohustusliku solidaarsuse põhimõtet, 
kehtib ümberasustamismeede ja seda 
kohaldatakse ka nende rahvusvahelise 
kaitse saajate ELi sisese 
ümberasustamise suhtes, kes asuvad 
selliste liikmesriikide territooriumil, 
mille riiklikud varjupaigasüsteemid on 
eelkõige liikmesriigi geograafilise 
asukoha või demograafilise olukorra 
tõttu erilise ja ebaproportsionaalselt 
suure surve all.”

Or. en


