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Emenda 9
Georgios Papanikolaou

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda
Premessa 4 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Biex aktar Stati Membri jitħeġġu 
biex jieħdu sehem f’azzjonijiet ta’ 
risistemazzjoni, għandu jingħata appoġġ 
finanzjarju addizzjonali lil dawk l-Istati 
Membri li qed jieħdu sehem fil-programm 
ta’ risistemazzjoni għall-ewwel darba.

Or. el

Emenda 10
Anna Maria Corazza Bildt, Georgios Papanikolaou

 Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
Deċiżjoni Nru 573/2007/KE
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jirċievu 
ammont stabbilit ta’ EUR 4 000 għal kull 
persuna risistemata li taqa’ f’waħda mill-
kategoriji definiti mill-prijoritajiet annwali 
komuni tal-UE stabbiliti skont l-Artikolu 
13(6) fir-rigward ta’ reġjuni ġeografiċi u 
nazzjonalitajiet kif ukoll fir-rigward ta’ 
kategoriji speċifiċi ta’ refuġjati li 
għandhom jiġu risistemati.

L-Istati Membri għandhom jirċievu 
ammont stabbilit ta’ EUR 4 000 għal kull 
persuna risistemata li taqa’ f’waħda mill-
kategoriji definiti mill-prijoritajiet annwali 
komuni tal-UE stabbiliti skont l-Artikolu 
13(6) fir-rigward ta’ reġjuni u 
nazzjonalitajiet ġeografiċi.

Il-kategoriji ta’ refuġjati li ġejjin 
għandhom ikunu kkunsidrati bħala 
prijoritajiet annwali komuni tal-UE:
- minuri mhux akkumpanjati, li għalihom 
ir-risistemazzjoni hija fl-aqwa interess 
tagħhom,
- tfal u nisa f’riskju, b’mod partikolari ta’ 
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vjolenza jew esplojtazzjoni psikoloġika, 
fiżika jew sesswali (bħall-mutilazzjoni tal-
ġenitali tan-nisa jew vjolenza ibbażata fuq 
is-sess),
- persuni li għandhom ħtiġijiet mediċi 
serji jew diżabilitajiet li jistgħu jiġu 
indirizzati biss permezz ta’ risistemazzjoni,
- persuni li għandhom bżonn
risistemazzjoni għal raġunijiet ta’ 
protezzjoni fiżika jew legali (bħall-persuni 
mhedda li jirritornaw lejn il-pajjiż tal-
oriġini tagħhom, jew persuni li jiffaċċjaw 
theddida għas-sigurtà fiżika tagħhom), 
- superstiti ta’ vjolenza u tortura,
- persuni minn pajjiżi jew reġjuni li 
għażlu li jimplimentaw il-Programmi ta’ 
Protezzjoni Reġjonali.

Or. el

Emenda 11
Antonio Masip Hidalgo

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
Deċiżjoni Nru 573/2007/KE
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jirċievu 
ammont stabbilit ta’ EUR 4 000 għal kull 
persuna risistemata li taqa’ f’waħda mill-
kategoriji definiti mill-prijoritajiet annwali 
komuni tal-UE stabbiliti skont l-Artikolu 
13(6) fir-rigward ta’ reġjuni ġeografiċi u 
nazzjonalitajiet kif ukoll fir-rigward ta’ 
kategoriji speċifiċi ta’ refuġjati li 
għandhom jiġu risistemati.

L-Istati Membri għandhom jirċievu 
ammont stabbilit ta’ EUR 4 000 għal kull 
persuna risistemata li taqa’ f’waħda mill-
kategoriji definiti mill-prijoritajiet annwali 
komuni tal-UE stabbiliti skont l-Artikolu 
13(6) fir-rigward ta’ reġjuni ġeografiċi.

Il-kategoriji ta’ refuġjati li ġejjin 
għandhom ikunu kkunsidrati bħala 
prijoritajiet annwali komuni tal-UE:
- superstiti ta’ vjolenza u tortura,
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- nisa u bniet f’riskju, bħal bniet li 
qegħdin f’riskju li jġarrbu mutilazzjoni 
tal-ġenitali tan-nisa u nisa li jiffaċċjaw 
vjolenza ibbażata fuq is-sess,
- tfal mhux akkumpanjati jew separati li 
għalihom ir-risistemazzjoni hija fl-aqwa 
interess tagħhom,
- persuni li għandhom ħtiġijiet jew 
diżabilitajiet mediċi serji li jistgħu jiġu 
indirizzati biss permezz tar-
risistemazzjoni, u
- persuni li jeħtieġu risistemazzjoni ta’ 
emerġenza jew risistemazzjoni urġenti 
għal raġunijiet ta’ protezzjoni legali jew 
fiżika, bħal refuġjati li jiffaċċjaw theddida 
li jintbagħtu lura (refoulement) jew 
theddida għas-sigurtà fiżika tagħhom, 
biex b’hekk l-ażil ma jkunx ammissibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn il-kategoriji għandhom ikunu f’konformità mal-istandards tal-UNHCR.

Emenda 12
Nadja Hirsch

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
Deċiżjoni Nru 573/2007/KE
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jirċievu 
ammont stabbilit ta’ EUR 4 000 għal kull 
persuna risistemata li taqa’ f’waħda mill-
kategoriji definiti mill-prijoritajiet annwali 
komuni tal-UE stabbiliti skont l-Artikolu 
13(6) fir-rigward ta’ reġjuni ġeografiċi u 
nazzjonalitajiet kif ukoll fir-rigward ta’ 
kategoriji speċifiċi ta’ refuġjati li 
għandhom jiġu risistemati.

L-Istati Membri għandhom jirċievu 
ammont stabbilit ta’ EUR 4 000 għal kull 
persuna risistemata li taqa’ f’waħda mill-
kategoriji definiti mill-prijoritajiet annwali 
komuni tal-UE stabbiliti skont l-Artikolu 
13(6) fir-rigward ta’ reġjuni ġeografiċi u 
nazzjonalitajiet.
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Il-kategoriji li ġejjin għandhom ikunu 
kkunsidrati bħala prijoritajiet annwali 
komuni tal-UE:
- minuri mhux akkumpanjati li r-
risistemazzjoni tkun fl-aqwa interess 
tagħhom, u, fejn applikabbli, f’konformità 
mal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-drittijiet 
tat-tfal,
- nisa f’riskju, b’mod partikolari ta’ 
vjolenza jew esplojtazzjoni psikoloġika, 
fiżika jew sesswali u vittmi ta’ żwieġ furzat 
jew ta’ mutilazzjoni tal-ġenitali tan-nisa,
- persuni li għandhom ħtiġijiet mediċi 
serji li jistgħu jiġu indirizzati biss permezz 
ta’ risistemazzjoni,
- persuni li għandhom bżonn 
risistemazzjoni urġenti u ta’emerġenza 
minħabba raġunijiet legali u ta’ 
protezzjoni fiżika, u
- persuni li jinsabu f’attakk armat, 
f’katastrofi naturali jew f’ċirkostanzi 
umanitarji oħrajn mhux mistennija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tqis l-esperjenzi bid-dispożizzjonijiet ta’ risistemazzjoni fl-FER s’issa u 
tikkombina l-kriterji speċifiċi (li kienu fit-test preċedenti) u li jirreaġixxu għal ħtieġa reali bi 
flessibilità sabiex ikun hemm reazzjoni xierqa f’każijiet ta’ emerġenza.

Emenda 13
Kinga Göncz

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
Deċiżjoni Nru 573/2007/KE
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jirċievu 
ammont stabbilit ta’ EUR 4 000 għal kull 
persuna risistemata li taqa’ f’waħda mill-

L-Istati Membri għandhom jirċievu 
ammont stabbilit ta’ EUR 4 000 għal kull 
persuna risistemata li taqa’ f’waħda mill-
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kategoriji definiti mill-prijoritajiet annwali 
komuni tal-UE stabbiliti skont l-Artikolu 
13(6) fir-rigward ta’ reġjuni ġeografiċi u 
nazzjonalitajiet kif ukoll fir-rigward ta’ 
kategoriji speċifiċi ta’ refuġjati li 
għandhom jiġu risistemati.

kategoriji definiti mill-prijoritajiet annwali 
komuni tal-UE stabbiliti skont l-Artikolu 
13(6) fir-rigward ta’ reġjuni ġeografiċi.

Il-kategoriji li ġejjin għandhom ikunu 
kkunsidrati bħala prijoritajiet annwali 
komuni tal-UE:

- persuni meqjusa vulnerabbli, bħalma 
huma tfal u nisa f’riskju, b’mod 
partikulari ta’ vjolenza jew esplojtazzjoni 
psikoloġika, fiżika jew sesswali jew 
persuni li għandhom diżabilitajiet,

- persuni li għandhom ħtiġijiet mediċi 
serji li jistgħu jiġu indirizzati biss permezz 
ta’ risistemazzjoni,

- persuni li għandhom bżonn 
risistemazzjoni urġenti u ta’ emerġenza 
minħabba raġunijiet legali u ta’ 
protezzjoni fiżika, u

- persuni li huma vittmi f’attakk armat, 
f’katastrofi naturali jew f’ċirkostanzi 
umanitarji oħrajn mhux mistennija.

Or. en

Emenda 14
Rui Tavares

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
Deċiżjoni Nru 573/2007/KE
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jirċievu 
ammont stabbilit ta’ EUR 4 000 għal kull 
persuna risistemata li taqa’ f’waħda mill-
kategoriji definiti mill-prijoritajiet annwali 
komuni tal-UE stabbiliti skont l-Artikolu 

L-Istati Membri għandhom jirċievu 
ammont stabbilit ta’ EUR 4 000 għal kull 
persuna risistemata li taqa’ f’waħda mill-
kategoriji definiti mill-prijoritajiet annwali 
komuni tal-UE stabbiliti skont l-Artikolu 
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13(6) fir-rigward ta’ reġjuni ġeografiċi u 
nazzjonalitajiet kif ukoll fir-rigward ta’ 
kategoriji speċifiċi ta’ refuġjati li 
għandhom jiġu risistemati.

13(6) fir-rigward ta’ reġjuni ġeografiċi.

Il-kategoriji li ġejjin għandhom ikunu 
kkunsidrati bħala prijoritajiet annwali 
komuni tal-UE:

- tfal u nisa f’riskju, b’mod partikulari ta’ 
vjolenza jew esplojtazzjoni psikoloġika, 
fiżika jew sesswali, 

- persuni li għandhom ħtiġijiet mediċi 
serji li jistgħu jiġu indirizzati biss permezz 
ta’ risistemazzjoni, u

- persuni li huma vulnerabbli jew persuni 
li għandhom bżonn risistemazzjoni 
urġenti u ta’emerġenza minħabba 
raġunijiet legali u ta’ protezzjoni, bħall-
persuni li huma vittmi f’attakk armat, 
f’katastrofi naturali jew f’ċirkostanzi 
umanitarji oħrajn mhux mistennija,

Or. en

Emenda 15
Nadja Hirsch

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 a (ġdid)
Deċiżjoni Nru 573/2007/KE
Artikolu 13 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fl-Artikolu 13, jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:
“3a. L-Unjoni għandha tħeġġeġ lill-Istati 
Membri tagħha biex jipparteċipaw fil-
programm ta’ risistemazzjoni. L-Istati 
Membri għandhom, f’dan ir-rigward jiġu 
appoġġjatti billi jirċievu inċentiv, li hu 
minimu ta’ EUR 4 000 għal kull persuna 
risistemata.
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L-Istati Membri li diġà pparteċipaw fil-
programm ta’ risistemazzjoni tal-UE 
għandhom jirċievu EUR 4 000 għal kull 
persuna risistemata.
L-Istati Membri li ssieħbu mal-programm 
ta’ risistemazzjoni tal-UE għall-ewwel 
darba għandhom jirċievu ammont 
stabbilit ta’ EUR 6 000 għal kull persuna 
risistemata fl-ewwel sena u EUR 5 000 fit-
tieni sena tal-parteċipazzjoni tagħhom.
Mit-tielet sena ’l quddiem, l-Istati Membri 
għandhom jirċievu ammont stabbilit ta’ 
EUR 4 000.
L-ammont addizzjonali li jirċievu Stati 
Membri parteċipanti ġodda fl-ewwel 
sentejn tal-parteċipazzjoni tagħhom 
għandu jiġu investit fl-infrastruttura 
meħtieġa għal programm ta’ 
risistemazzjoni sostenibbli.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri li qatt ma pparteċipaw fil-programm ta’ risistemazzjoni tal-UE għandhom 
jitħeġġu biex jagħmlu dan u b’hekk jirċievu inċentiv biex jingħaqdu mal-programm.

Emenda 16
Rui Tavares

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 a (ġdid)
Deċiżjoni Nru 573/2007/KE
Artikolu 13 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fl-Artikolu 13, jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:
“3a. Għal dawk l-Istati Membri li 
japplikaw għall-ewwel darba għall-
finanzjament skont dan l-Artikolu, l-
ammont stabbilit għal kull persuna 
risistemata għandu jkun EUR 6 000 fl-
ewwel sena u EUR 5 000 fit-tieni sena. 



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

MT

Minn hemm ’il quddiem, l-ammont 
stabbilit għandu jkun EUR 4 000.”

Or. en

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

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6 a (ġdid)
Deċiżjoni Nru 573/2007/KE
Artikolu 13 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) L-Artikolu li ġej huwa mdaħħal:
“Artikolu 13a

Ir-risistemazzjoni fl-UE ta’ refuġjati u 
benefiċjarji oħra ta’ protezzjoni 
internazzjonali
Mingħajr preġudizzju għal mekkaniżmi u 
inizjattivi speċifiċi oħra fir-rigward ta’ 
rijallokazzjonijiet fl-UE u fuq il-bażi tal-
prinċipju ta’ solidarjetà obbligatorja fir-
risistemazzjoni ta’ refuġjati li jinsabu diġà 
fl-Istati Membri, il-mekkaniżmu ta’ 
risistemazzjoni għandu jkun miftuħ u 
applikabbli għal risistemazzjoni fl-UE ta’ 
benefiċjarji ta’ protezzjoni internazzjonali 
preżenti fit-territorju tal-Istati Membri li 
qed jiffaċċjaw pressjonijiet speċifiċi u 
sproporzjonati fuq is-sistemi nazzjonali 
tagħhom tal-ażil, b’mod partikolari 
minħabba l-pożizzjoni ġeografika jew is-
sitwazzjoni demografika tagħhom.”

Or. en


