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Grozījums Nr. 9
Georgios Papanikolaou

Lēmuma priekšlikums – grozījumu akts
4a. apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a) Lai pārvietošanas pasākumos 
piedalītos lielāks skaits dalībvalstu, būtu 
jāpiešķir papildu finansiālais atbalsts tām 
dalībvalstīm, kas pārvietošanas 
programmā piedalās pirmoreiz.

Or. el

Grozījums Nr. 10
Anna Maria Corazza Bildt, Georgios Papanikolaou

Lēmuma priekšlikums – grozījumu akts
1. pants — 1. punkts
Lēmums Nr. 573/2007/EK
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis saņem fiksētu summu 
EUR 4000 apmērā par katru pārvietoto 
personu, kas ietilpst vienā no kategorijām, 
kas definētas gada kopējās ES prioritātēs, 
kuras noteiktas saskaņā ar 13. panta 
6. punktu attiecībā uz ģeogrāfiskajiem 
reģioniem un tautībām, kā arī uz īpašām 
pārvietojamo bēgļu kategorijām.

Dalībvalstis saņem fiksētu summu 
EUR 4000 apmērā par katru pārvietoto 
personu, kas ietilpst vienā no kategorijām, 
kas definētas gada kopējās ES prioritātēs, 
kuras noteiktas saskaņā ar 13. panta 
6. punktu attiecībā uz ģeogrāfiskajiem 
reģioniem un tautībām.

Par ES gada kopējām prioritātēm uzskata 
šādas bēgļu kategorijas:
– nepilngadīgas personas, kuras ir bez 
pavadoņiem un kurām ir ieteicama 
pārvietošana,
– bērni un sievietes, kas ir pakļauti 
riskam, īpaši psiholoģiskai, fiziskai vai 
seksuālai vardarbībai vai izmantošanai 
(kā sieviešu dzimumorgānu sakropļošana 
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vai uz dzimumu balstīta vardarbība),
– personas ar nopietnām medicīniska 
rakstura vajadzībām vai ar invaliditāti, 
kurām var palīdzēt vienīgi, mainot 
mītnesvietu,
– personas, kurām fizisku vai juridisku 
iemeslu dēļ nepieciešama neatliekama 
mītnesvietas maiņa (piemēram, personas, 
kurām draud izsūtīšana uz izcelsmes valsti 
vai kuru fiziskā drošība ir apdraudēta),
– personas, kuras pārcietušas vardarbību 
un spīdzināšanu,
– personas no valstīm vai reģioniem, kur 
nolemts īstenot Reģionālās aizsardzības 
programmas.

Or. el

Grozījums Nr. 11
Antonio Masip Hidalgo

Lēmuma priekšlikums – grozījumu akts
1. pants — 1. punkts
Lēmums Nr. 573/2007/EK
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis saņem fiksētu summu 
EUR 4000 apmērā par katru pārvietoto 
personu, kas ietilpst vienā no kategorijām, 
kas definētas gada kopējās ES prioritātēs, 
kuras noteiktas saskaņā ar 13. panta
6. punktu attiecībā uz ģeogrāfiskajiem 
reģioniem un tautībām, kā arī uz īpašām 
pārvietojamo bēgļu kategorijām.

Dalībvalstis saņem fiksētu summu 
EUR 4 000 apmērā par katru pārvietoto 
personu, kas ietilpst vienā no kategorijām, 
kas definētas gada kopējās ES prioritātēs, 
kuras noteiktas saskaņā ar 13. panta 
6. punktu attiecībā uz ģeogrāfiskajiem 
reģioniem.

Par ES gada kopējām prioritātēm uzskata 
šādas bēgļu kategorijas:
– personas, kuras pārcietušas vardarbību 
un spīdzināšanu,
– sievietes un meitenes, kas ir pakļautas 
riskam, piemēram, meitenes, kam draud 
sievišķo dzimumorgānu sakropļošana, un 
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sievietes, kas cieš no vardarbības 
dzimuma dēļ,
— bērni, kuri ir bez pavadoņiem vai 
atšķirti no ģimenes un kuriem ir 
ieteicama pārvietošana,
– personas ar nopietnām medicīniska 
rakstura vajadzībām vai ar invaliditāti, 
kurām var palīdzēt vienīgi, mainot 
mītnesvietu, un
– personas, kurām nepieciešama ārkārtas 
vai steidzama pārvietošana juridisku vai 
fizisku iemeslu dēļ, piemēram, bēgļi, kam 
draud izraidīšana vai kuru fiziskā drošība 
ir apdraudēta, kā rezultātā patvērums nav 
drošs.

Or. en

Pamatojums

Šīm kategorijām būtu jābūt saskaņotām ar ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos 
standartiem.

Grozījums Nr. 12
Nadja Hirsch

Lēmuma priekšlikums – grozījumu akts
1. pants — 1. punkts
Lēmums Nr. 573/2007/EK
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis saņem fiksētu summu 
EUR 4000 apmērā par katru pārvietoto 
personu, kas ietilpst vienā no kategorijām, 
kas definētas gada kopējās ES prioritātēs, 
kuras noteiktas saskaņā ar 13. panta 
6. punktu attiecībā uz ģeogrāfiskajiem 
reģioniem un tautībām, kā arī uz īpašām 
pārvietojamo bēgļu kategorijām.

Dalībvalstis saņem fiksētu summu 
EUR 4 000 apmērā par katru pārvietoto 
personu, kas ietilpst vienā no kategorijām, 
kas definētas gada kopējās ES prioritātēs, 
kuras noteiktas saskaņā ar 13. panta 
6. punktu attiecībā uz ģeogrāfiskajiem 
reģioniem un tautībām.

Par ES gada kopējām prioritātēm uzskata 
šādas kategorijas:
– nepilngadīgas personas, kuras ir bez 
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pavadoņiem un kurām ir ieteicama 
pārvietošana, kas, gadījumos, kad tas ir 
piemērojams, ir saskaņā ar ANO 
konvenciju par bērnu tiesībām,
– sievietes, kuras ir pakļautas riskam, 
īpaši psiholoģiskai, fiziskai vai seksuālai 
vardarbībai vai izmantošanai, un kuras ir 
piespiedu laulību vai sievišķo 
dzimumorgānu kropļošanas upuri,
– personas ar nopietnām medicīniska 
rakstura vajadzībām, kuras var 
nodrošināt vienīgi ar mītnesvietas maiņu,
– personas, kurām juridisku vai fizisku 
iemeslu dēļ nepieciešama steidzama un 
ārkārtas pārvietošana, un
– personas, kas pakļautas bruņotam 
uzbrukumam, dabas katastrofām vai 
citiem neparedzamiem humanitāriem 
apstākļiem.

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā ņemta vērā pieredze ar līdzšinējiem EBF personu pārvietošanas noteikumiem 
un iekļauti konkrēti kritēriji (kas bija iepriekšējā tekstā), lai reaģētu uz reālām vajadzībām un 
būtu nepieciešamā elastība pienācīgi reaģēt uz ārkārtas situācijām.

Grozījums Nr. 13
Kinga Göncz

Lēmuma priekšlikums – grozījumu akts
1. pants — 1. punkts
Lēmums Nr. 573/2007/EK
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis saņem fiksētu summu 
EUR 4000 apmērā par katru pārvietoto 
personu, kas ietilpst vienā no kategorijām, 
kas definētas gada kopējās ES prioritātēs, 
kuras noteiktas saskaņā ar 13. panta 
6. punktu attiecībā uz ģeogrāfiskajiem 
reģioniem un tautībām, kā arī uz īpašām 

Dalībvalstis saņem fiksētu summu 
EUR 4 000 apmērā par katru pārvietoto 
personu, kas ietilpst vienā no kategorijām, 
kas definētas gada kopējās ES prioritātēs, 
kuras noteiktas saskaņā ar 13. panta 
6. punktu attiecībā uz ģeogrāfiskajiem 
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pārvietojamo bēgļu kategorijām. reģioniem.

Par ES gada kopējām prioritātēm uzskata 
šādas kategorijas:
– personas, kas uzskatāmas par 
neaizsargātām, piemēram, bērni un 
sievietes, kuras ir pakļautas riskam, jo 
īpaši psiholoģiskai, fiziskai vai seksuālai 
vardarbībai vai izmantošanai, kā arī 
personas ar invaliditāti,
– personas ar nopietnām medicīniska 
rakstura vajadzībām, kuras var 
nodrošināt vienīgi ar mītnesvietas maiņu,
– personas, kurām juridisku vai fizisku 
iemeslu dēļ nepieciešama steidzama un 
ārkārtas pārvietošana, un
– personas, kas pakļautas bruņotam 
uzbrukumam, dabas katastrofām vai 
citiem neparedzamiem humanitāriem 
apstākļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 14
Rui Tavares

Lēmuma priekšlikums – grozījumu akts
1. pants — 1. punkts
Lēmums Nr. 573/2007/EK
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis saņem fiksētu summu 
EUR 4000 apmērā par katru pārvietoto 
personu, kas ietilpst vienā no kategorijām, 
kas definētas gada kopējās ES prioritātēs, 
kuras noteiktas saskaņā ar 13. panta 
6. punktu attiecībā uz ģeogrāfiskajiem 
reģioniem un tautībām, kā arī uz īpašām 
pārvietojamo bēgļu kategorijām.

Dalībvalstis saņem fiksētu summu 
EUR 4 000 apmērā par katru pārvietoto 
personu, kas ietilpst vienā no kategorijām, 
kas definētas gada kopējās ES prioritātēs, 
kuras noteiktas saskaņā ar 13. panta 
6. punktu attiecībā uz ģeogrāfiskajiem 
reģioniem un tautībām.

Par ES gada kopējām prioritātēm uzskata 
šādas kategorijas:
– bērni un sievietes, kas ir pakļauti 
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riskam, jo īpaši psiholoģiskai, fiziskai vai 
seksuālai vardarbībai vai izmantošanai,
– personas ar nopietnām medicīniska 
rakstura vajadzībām, kuras var 
nodrošināt vienīgi ar mītnesvietas maiņu, 
un
– personas, kas uzskatāmas par 
neaizsargātām vai kurām juridisku un 
drošības apsvērumu dēļ nepieciešama 
steidzama un ārkārtas pārvietošana, 
piemēram, personas, kas pakļautas 
bruņotam uzbrukumam, dabas 
katastrofām vai citiem neparedzamiem 
humanitāriem apstākļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 15
Nadja Hirsch

Lēmuma priekšlikums – grozījumu akts
1. pants — 1.a punkts (jauns)
Lēmums Nr. 573/2007/EK
13. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a) Lēmuma 13. pantam pievieno šādu 
punktu:
„13.a) Savienībai būtu jāveicina 
dalībvalstu piedalīšanās pārvietošanas 
programmā. Tādēļ dalībvalstis jāatbalsta, 
par katru pārvietoto personu piešķirot 
motivējošu prēmiju vismaz EUR 4 000 
apmērā.
Dalībvalstis, kas jau piedalījušās ES 
pārvietošanas programmā, saņem 
EUR 4 000 par katru pārvietoto personu.
Dalībvalstis, kas ES pārvietošanas 
programmā piedalās pirmoreiz, pirmajā 
dalības gadā saņem fiksētu summu 
EUR 6 000 par katru pārvietoto personu 
un otrajā dalības gadā —EUR 5 000. No 
trešā dalības gada dalībvalstis saņem 



AM\806904LV.doc 9/10 PE439.334v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

fiksētu summu EUR 4 000.
Papildu summu, kuru, piedaloties 
programmā, dalībvalstis saņem pirmos 
divus gadus, investē ilgtspējīgai 
pārvietošanas programmai 
nepieciešamajā infrastruktūrā.”

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis, kuras nekad nav piedalījušās ES bēgļu pārvietošanas programmā, būtu jāmotivē 
to darīt, un tāpēc tām jāpiešķir prēmija par iesaistīšanos programmā.

Grozījums Nr. 16
Rui Tavares

Lēmuma priekšlikums – grozījumu akts
1. pants — 1.a punkts (jauns)
Lēmums Nr. 573/2007/EK
13. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a) Lēmuma 13. pantam pievieno šādu 
punktu:
„13.a) Dalībvalstis, kas šī panta 
noteiktajam finansējumam piesakās 
pirmoreiz, pirmajā gadā saņem fiksētu 
summu EUR 6 000 par katru pārvietoto 
personu un otrajā gadā —EUR 5 000. Pēc 
tam fiksētā summa ir EUR 4 000.”

Or. en

Grozījums Nr. 17
Simon Busuttil, Salvatore Iacolino, Stavros Lambrinidis, Georgios Papanikolaou

Lēmuma priekšlikums – grozījumu akts
1. pants — 6.a punkts (jauns)
Lēmums Nr. 573/2007/EK
13.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a) Pievieno šādu pantu:
„13.a pants

Bēgļu un citu starptautiski aizsargātu 
personu pārvietošana ES robežās
Nemazinot citu ar pārvietošanu ES 
robežās saistītu specifisku mehānismu un 
pasākumu nozīmi un pamatojoties uz 
obligātas solidaritātes principu 
dalībvalstīs jau nomitināto bēgļu 
pārvietošanā, pārvietošanas mehānisms ir 
atvērts un piemērojams arī citu 
starptautiski aizsargājamu personu 
pārvietošanai ES robežās, kuras atrodas 
dalībvalstu teritorijā un pret kuru valsts 
patvēruma sistēmām tiek izdarīts īpašs un 
nesamērīgs spiediens, jo īpaši to 
ģeogrāfiskā stāvokļa vai demogrāfiskās 
situācijas dēļ.”

Or. en


