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Pakeitimas 9
Georgios Papanikolaou

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Siekiant paskatinti daugiau valstybių 
narių dalyvauti perkėlimo veiksmuose, 
valstybėms narės, kurios perkėlimo 
programoje dalyvauja pirmą kartą, turėtų 
būti skiriama papildoma finansinė 
parama.

Or. el

Pakeitimas 10
Anna Maria Corazza Bildt, Georgios Papanikolaou

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Sprendimas Nr. 573/2007/EB
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gauna fiksuotą 4 000 EUR 
sumą už kiekvieną persikėlusį asmenį, 
kuris priklauso vienai iš kategorijų, 
apibrėžtų pagal bendrus ES metinius 
prioritetus, nustatytus pagal 13 straipsnio 6 
dalį, atsižvelgiant į geografinius regionus ir 
tautybes bei konkrečias perkeltinų 
pabėgėlių kategorijas.

Valstybės narės gauna fiksuotą 4 000 EUR 
sumą už kiekvieną persikėlusį asmenį, 
kuris priklauso vienai iš kategorijų, 
apibrėžtų pagal bendrus ES metinius 
prioritetus, nustatytus pagal 13 straipsnio 6 
dalį, atsižvelgiant į geografinius regionus ir 
tautybes.

Šios pabėgėlių kategorijos laikomos 
bendrais ES metiniais prioritetais:

 nelydimi mažamečiai, kurių perkėlimas 
geriausiai apsaugotų jų interesus,

 vaikai ir moterys, kuriems gresia 
pavojus, ypač psichologinis, fizinis ar 
lytinis smurtas ar išnaudojimas (pvz., 
moters lytinių organų žalojimas ar su 
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lytimi susijęs smurtas),

 asmenys, turintys rimtų medicininių ar 
negalios poreikių, kurie gali būti 
patenkinti tik jiems persikėlus,

 asmenys, kuriuos reikia būtinai skubiai 
perkelti fizinės ar teisinės apsaugos 
sumetimais (pvz., asmenys, kuriems gresia 
pavojus grįžus į savo kilmės valstybę, ar 
asmenys, kurių fiziniam saugumui kyla 
pavojus), 

 smurtą ir kankinimus išgyvenę 
asmenys,

 asmenys iš valstybių ar regionų, kurie 
pasirinko įgyvendinti regionines apsaugos 
programas.

Or. el

Pakeitimas 11
Antonio Masip Hidalgo

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Sprendimas Nr. 573/2007/EB
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gauna fiksuotą 4 000 EUR 
sumą už kiekvieną persikėlusį asmenį, 
kuris priklauso vienai iš kategorijų, 
apibrėžtų pagal bendrus ES metinius 
prioritetus, nustatytus pagal 13 straipsnio 6 
dalį, atsižvelgiant į geografinius regionus ir 
tautybes bei konkrečias perkeltinų 
pabėgėlių kategorijas.

Valstybės narės gauna fiksuotą 4 000 EUR 
sumą už kiekvieną persikėlusį asmenį, 
kuris priklauso vienai iš kategorijų, 
apibrėžtų pagal bendrus ES metinius 
prioritetus, nustatytus pagal 13 straipsnio 6 
dalį, atsižvelgiant į geografinius regionus.

Šios pabėgėlių kategorijos laikomos 
bendrais ES metiniais prioritetais:

 smurtą ir kankinimus išgyvenę 
asmenys,

 mergaitės ir moterys, kurioms gresia 
pavojus, pvz., mergaitės, kurioms žalojami 
lyties organai ir moterys, patiriančios su 
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lytimi susijusį smurtą,

 nelydimi mažamečiai ar atskirti vaikai, 
kurių perkėlimas geriausiai apsaugotų jų 
interesus,

 asmenys, turintys rimtų medicininių ar 
negalios poreikių, kurie gali būti 
patenkinti tik jiems persikėlus, ir

 asmenys, kuriuos reikia būtinai skubiai 
perkelti teisinės ar fizinės apsaugos 
sumetimais, pvz., pabėgėliai kuriems 
gresia grąžinimo pavojus ar kyla grėsmė 
jų fiziniam saugumui, dėl kurio 
prieglobstis yra netinkamas.

Or. en

Pagrindimas

Šios kategorijos turėtų atitikti JTVPK standartus.

Pakeitimas 12
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Sprendimas Nr. 573/2007/EB
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gauna fiksuotą 4 000 EUR 
sumą už kiekvieną persikėlusį asmenį, 
kuris priklauso vienai iš kategorijų, 
apibrėžtų pagal bendrus ES metinius 
prioritetus, nustatytus pagal 13 straipsnio 6 
dalį, atsižvelgiant į geografinius regionus ir
tautybes bei konkrečias perkeltinų 
pabėgėlių kategorijas.

Valstybės narės gauna fiksuotą 4 000 EUR 
sumą už kiekvieną persikėlusį asmenį, 
kuris priklauso vienai iš kategorijų, 
apibrėžtų pagal bendrus ES metinius 
prioritetus, nustatytus pagal 13 straipsnio 6 
dalį, atsižvelgiant į geografinius regionus ir 
tautybes.

Šios kategorijos laikomos bendrais ES 
metiniais prioritetais:

 nelydimi mažamečiai, kurių perkėlimas 
geriausiai apsaugotų jų interesus, ir, kai 
taikytina, laikantis JT Vaiko teisių 
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konvencijos,

 moterys, kurioms gresia pavojus, ypač 
psichologinis, fizinis ar lytinis smurtas ar 
išnaudojimas ir priverstinių vedybų ar 
moters lytinių organų žalojimo aukos,

 asmenys, turintys rimtų medicininių 
poreikių, kurie gali būti patenkinti tik 
jiems persikėlus,

 asmenys, kuriuos reikia būtinai skubiai 
perkelti teisinės ar fizinės apsaugos 
sumetimais, ir

 asmenys, nukentėję nuo ginkluoto 
užpuolimo, stichinės nelaimės ar patekę į 
kitą nenumatytą sunkią humanitarinę 
padėtį.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu atsižvelgiama į iki šiol įgytą patirtį taikant perkėlimą EPF ir suderinami 
specialūs kriterijai (buvę ankstesniame tekste), kuriais remiantis galima lanksčiai reaguoti, 
atsižvelgiant į tikruosius poreikius ir esant nenumatytiems atvejams.

Pakeitimas 13
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Sprendimas Nr. 573/2007/EB
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gauna fiksuotą 4 000 EUR 
sumą už kiekvieną persikėlusį asmenį, 
kuris priklauso vienai iš kategorijų, 
apibrėžtų pagal bendrus ES metinius 
prioritetus, nustatytus pagal 13 straipsnio 6 
dalį, atsižvelgiant į geografinius regionus ir 
tautybes bei konkrečias perkeltinų 
pabėgėlių kategorijas.

Valstybės narės gauna fiksuotą 4 000 EUR 
sumą už kiekvieną persikėlusį asmenį, 
kuris priklauso vienai iš kategorijų, 
apibrėžtų pagal bendrus ES metinius 
prioritetus, nustatytus pagal 13 straipsnio 6 
dalį, atsižvelgiant į geografinius regionus.

Šios kategorijos laikomos bendrais ES 
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metiniais prioritetais:

 pažeidžiamais laikomi asmenys, pvz., 
vaikai ir moterys, kuriems gresia pavojus, 
ypač psichologinis, fizinis ar lytinis 
smurtas ar išnaudojimas, ar neįgalūs 
asmenys,

 asmenys, turintys rimtų medicininių 
poreikių, kurie gali būti patenkinti tik 
jiems persikėlus,

 asmenys, kuriuos reikia būtinai skubiai 
perkelti teisinės ar fizinės apsaugos 
sumetimais, ir

 asmenys, nukentėję nuo ginkluoto 
užpuolimo, stichinės nelaimės ar patekę į 
kitą nenumatytą sunkią humanitarinę 
padėtį.

Or. en

Pakeitimas 14
Rui Tavares

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Sprendimas Nr. 573/2007/EB
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gauna fiksuotą 4 000 EUR 
sumą už kiekvieną persikėlusį asmenį, 
kuris priklauso vienai iš kategorijų, 
apibrėžtų pagal bendrus ES metinius 
prioritetus, nustatytus pagal 13 straipsnio 6 
dalį, atsižvelgiant į geografinius regionus ir 
tautybes bei konkrečias perkeltinų 
pabėgėlių kategorijas.

Valstybės narės gauna fiksuotą 4 000 EUR 
sumą už kiekvieną persikėlusį asmenį, 
kuris priklauso vienai iš kategorijų, 
apibrėžtų pagal bendrus ES metinius 
prioritetus, nustatytus pagal 13 straipsnio 6 
dalį, atsižvelgiant į geografinius regionus ir 
tautybes.

Šios kategorijos laikomos bendrais ES 
metiniais prioritetais:

 vaikai ir moterys, kuriems gresia 
pavojus, ypač psichologinis, fizinis ar 
lytinis smurtas ar išnaudojimas,
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 asmenys, turintys rimtų medicininių 
poreikių, kurie gali būti patenkinti tik 
jiems persikėlus, ir

 pažeidžiamais laikomi asmenys arba 
asmenys, kuriuos reikia būtinai skubiai 
perkelti teisinės ar fizinės apsaugos 
sumetimais, pvz., asmenys, nukentėję nuo 
ginkluoto užpuolimo, stichinės nelaimės 
ar patekę į kitą nenumatytą sunkią 
humanitarinę padėtį.

Or. en

Pakeitimas 15
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 a punktas (naujas)
Sprendimas Nr. 573/2007/EB
13 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 13 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„3a. Europos Sąjunga turėtų skatinti savo 
valstybes nares dalyvauti perkėlimo 
programoje. Šiuo tikslu valstybės narės 
turėtų būti remiamos ir gauti finansinę 
paskatą, kuri būtų ne mažesnė nei 
4 000 EUR suma už kiekvieną persikėlusį 
asmenį.
Jau dalyvavusios ES perkėlimo 
programoje valstybės narės gauna 
4 000 EUR sumą už kiekvieną persikėlusį 
asmenį.
Pirmą kartą ES perkėlimo programoje 
dalyvaujančios valstybės narės pirmaisiais 
metais gauna fiksuotą 6 000 EUR už 
kiekvieną persikėlusį asmenį ir 
5 000 EUR antraisiais dalyvavimo metais. 
Nuo trečiųjų metų valstybės narės gauna 
fiksuotą 4 000 EUR sumą.
Papildomos lėšos, kurias naujai 
dalyvaujančios valstybės narės gauna per 
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pirmuosius dvejus savo dalyvavimo metus, 
investuojamos į infrastruktūrą, būtiną 
tvariai perkėlimo programai.“

Or. en

Pagrindimas

Niekuomet ES perkėlimo programoje nedalyvavusios valstybės narės turėtų būti skatinamos 
tai daryti, todėl joms turėtų būti suteikta finansinė paskata prisijungti prie programos.

Pakeitimas 16
Rui Tavares

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 a punktas (naujas)
Sprendimas Nr. 573/2007/EB
13 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 13 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„3a. Valstybėms narėms, kurios pagal šį 
straipsnį dėl finansavimo kreipiasi pirmą 
kartą, pirmaisiais metais nustatoma 
fiksuota 6 000 EUR suma už kiekvieną 
persikėlusį asmenį ir 5 000 EUR suma 
antraisiais metais. Vėliau fiksuota suma 
yra 4 000 EUR.“

Or. en

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

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 a punktas (naujas)
Sprendimas Nr. 573/2007/EB
13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Įterpiamas šis straipsnis:
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„13a straipsnis
Pabėgėlių persikėlimas ES viduje ir kiti 
tarptautinės apsaugos paramos gavėjai
Nepažeidžiant kitų persikėlimo ES viduje 
specialių priemonių ir iniciatyvų ir 
remiantis privalomu solidarumo dėl jau 
valstybėse narėse esančių pabėgėlių 
persikėlimo principu, perkėlimo priemonė 
taip pat prieinama ir taikoma tarptautinės 
apsaugos paramos gavėjų, esančių 
valstybių narių, kurios dėl savo ypatingos 
geografinės ar demografinės padėties 
patiria ypatingą ir neproporcingą 
spaudimą savo nacionalinėms 
prieglobsčio sistemoms, teritorijoje, 
persikėlimui ES viduje.“

Or. en


