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Poprawka 9
Georgios Papanikolaou

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Punkt 4a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) W celu zachęcenia większej liczby 
państw członkowskich do udziału 
w działaniach dotyczących przesiedleń 
należy udzielić dodatkowego wsparcia 
finansowego tym państwom 
członkowskim, które będą brały udział 
w programie przesiedleń po raz pierwszy.

Or. el

Poprawka 10
Anna Maria Corazza Bildt, Georgios Papanikolaou

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Artykuł 1 — ustęp 1
Decyzja 573/2007/WE
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie otrzymują ustaloną 
kwotę w wysokości 4000 EUR na każdą 
przesiedloną osobę należącą do kategorii 
określonej we wspólnych rocznych 
priorytetach UE, ustanowionych zgodnie 
z art. 13 ust. 6 w odniesieniu do regionów 
geograficznych i narodowości, a także 
szczególnych kategorii uchodźców, którzy 
mają zostać przesiedleni.

Państwa członkowskie otrzymują ustaloną 
kwotę w wysokości 4000 EUR na każdą 
przesiedloną osobę należącą do kategorii 
określonej we wspólnych rocznych 
priorytetach UE, ustanowionych zgodnie 
z art. 13 ust. 6 w odniesieniu do regionów 
geograficznych i narodowości.

Następujące kategorie uchodźców uważa 
się w każdym przypadku za wspólne 
roczne priorytety UE:
- pozbawieni opieki małoletni, dla których 
przesiedlenie jest w ich najlepszym 
interesie,
- dzieci i kobiety zagrożone 
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w szczególności przemocą lub 
wykorzystywaniem psychologicznym, 
fizycznym lub seksualnym (takim jak 
okaleczanie żeńskich narządów płciowych 
lub przemoc związana z płcią),
- osoby niepełnosprawne lub osoby 
wymagające szczególnej opieki medycznej, 
którą można zapewnić wyłącznie w drodze 
przesiedlenia,
- osoby potrzebujące pilnego przesiedlenia 
w celu zapewnienia ochrony fizycznej lub 
psychicznej (takie jak osoby, którym grozi 
powrót do kraju pochodzenia lub których 
bezpieczeństwo fizyczne jest zagrożone), 
- osoby, które padły ofiarami przemocy 
i tortur,
- osoby w krajach lub regionach, które 
poparły wdrożenie regionalnych 
programów ochrony.

Or. el

Poprawka 11
Antonio Masip Hidalgo

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Artykuł 1 — ustęp 1
Decyzja 573/2007/WE
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie otrzymują ustaloną 
kwotę w wysokości 4000 EUR na każdą 
przesiedloną osobę należącą do kategorii 
określonej we wspólnych rocznych 
priorytetach UE, ustanowionych zgodnie 
z art. 13 ust. 6 w odniesieniu do regionów 
geograficznych i narodowości, a także 
szczególnych kategorii uchodźców, którzy 
mają zostać przesiedleni.

Państwa członkowskie otrzymują ustaloną 
kwotę w wysokości 4000 EUR na każdą 
przesiedloną osobę należącą do kategorii 
określonej we wspólnych rocznych 
priorytetach UE, ustanowionych zgodnie 
z art. 13 ust. 6 w odniesieniu do regionów 
geograficznych.

Następujące kategorie uchodźców uważa 
się w każdym przypadku za wspólne 
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roczne priorytety UE:
- osoby, które padły ofiarami przemocy 
i tortur,
- zagrożone kobiety i dziewczynki, takie 
jak dziewczynki, którym grozi okaleczenie 
narządów płciowych, i kobiety padające 
ofiarą przemocy związanej z płcią,
- pozbawione opieki lub oddzielone od 
rodzin dzieci, dla których przesiedlenie 
jest w ich najlepszym interesie,
- osoby niepełnosprawne lub osoby 
potrzebujące szczególnej opieki 
medycznej, którą można zapewnić 
wyłącznie w drodze przesiedlenia, oraz
- osoby wymagające awaryjnego lub 
pilnego przesiedlenia w celu zapewnienia 
ochrony prawnej i fizycznej, takie jak 
uchodźcy, którym grozi odesłanie lub 
których bezpieczeństwo fizyczne jest 
zagrożone, powodując brak możliwości 
pozostawania w azylu.

Or. en

Uzasadnienie

Te kategorie powinny być zgodne ze standardami UNHCR.

Poprawka 12
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Artykuł 1 — ustęp 1
Decyzja 573/2007/WE
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie otrzymują ustaloną 
kwotę w wysokości 4000 EUR na każdą 
przesiedloną osobę należącą do kategorii 
określonej we wspólnych rocznych 
priorytetach UE, ustanowionych zgodnie 
z art. 13 ust. 6 w odniesieniu do regionów 

Państwa członkowskie otrzymują ustaloną 
kwotę w wysokości 4000 EUR na każdą 
przesiedloną osobę należącą do kategorii 
określonej we wspólnych rocznych 
priorytetach UE, ustanowionych zgodnie 
z art. 13 ust. 6 w odniesieniu do regionów 
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geograficznych i narodowości, a także 
szczególnych kategorii uchodźców, którzy 
mają zostać przesiedleni.

geograficznych i narodowości.

Następujące kategorie uważa się 
w każdym przypadku za wspólne roczne 
priorytety UE:
- pozbawieni opieki małoletni, gdy 
przesiedlenie jest w ich najlepszym 
interesie i w stosownych przypadkach jest 
zgodne z konwencją ONZ o prawach 
dziecka,
- kobiety zagrożone w szczególności 
przemocą lub wykorzystywaniem 
psychologicznym, fizycznym lub 
seksualnym oraz ofiary przymusowego 
małżeństwa lub okaleczania żeńskich 
narządów płciowych,
- osoby wymagające szczególnej opieki 
medycznej, którą można zapewnić 
wyłącznie w drodze przesiedlenia,
- osoby potrzebujące pilnego i awaryjnego 
przesiedlenia z powodów ochrony prawnej 
lub fizycznej, oraz
- osoby będące ofiarami zbrojnej napaści, 
klęski żywiołowej lub innych 
nieprzewidzianych okoliczności 
humanitarnych.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka uwzględnia dotychczasowe doświadczenia wynikające ze stosowania 
przepisów dotyczących przesiedleń w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców 
i łączy określone kryteria (podane w poprzednim dokumencie), które odpowiadają na 
rzeczywistą potrzebę z elastycznością potrzebną do odpowiedniego reagowania w nagłych 
przypadkach.
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Poprawka 13
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Artykuł 1 — ustęp 1
Decyzja 573/2007/WE
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie otrzymują ustaloną 
kwotę w wysokości 4000 EUR na każdą 
przesiedloną osobę należącą do kategorii 
określonej we wspólnych rocznych 
priorytetach UE, ustanowionych zgodnie z 
art. 13 ust. 6 w odniesieniu do regionów 
geograficznych i narodowości, a także 
szczególnych kategorii uchodźców, którzy 
mają zostać przesiedleni.

Państwa członkowskie otrzymują ustaloną 
kwotę w wysokości 4000 EUR na każdą 
przesiedloną osobę należącą do kategorii 
określonej we wspólnych rocznych 
priorytetach UE, ustanowionych zgodnie 
z art. 13 ust. 6 w odniesieniu do regionów 
geograficznych.

Następujące kategorie uważa się 
w każdym przypadku za wspólne roczne 
priorytety UE:
- osoby uważane za szczególnie narażone, 
takie jak dzieci i kobiety zagrożone w 
szczególności przemocą lub 
wykorzystywaniem psychologicznym, 
fizycznym lub seksualnym, bądź osoby 
niepełnosprawne,
- osoby wymagające szczególnej opieki 
medycznej, którą można zapewnić 
wyłącznie w drodze przesiedlenia,
- osoby potrzebujące pilnego i awaryjnego 
przesiedlenia z powodów ochrony prawnej 
lub fizycznej, oraz
- osoby będące ofiarą zbrojnej napaści, 
klęski żywiołowej lub innych 
nieprzewidzianych okoliczności 
humanitarnych.

Or. en
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Poprawka 14
Rui Tavares

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Artykuł 1 — ustęp 1
Decyzja 573/2007/WE
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie otrzymują ustaloną 
kwotę w wysokości 4000 EUR na każdą 
przesiedloną osobę należącą do kategorii 
określonej we wspólnych rocznych 
priorytetach UE, ustanowionych zgodnie 
z art. 13 ust. 6 w odniesieniu do regionów 
geograficznych i narodowości, a także 
szczególnych kategorii uchodźców, którzy 
mają zostać przesiedleni.

Państwa członkowskie otrzymują ustaloną 
kwotę w wysokości 4000 EUR na każdą 
przesiedloną osobę należącą do kategorii 
określonej we wspólnych rocznych 
priorytetach UE, ustanowionych zgodnie 
z art. 13 ust. 6 w odniesieniu do regionów 
geograficznych i narodowości.

Następujące kategorie uważa się 
w każdym przypadku za wspólne roczne 
priorytety UE:
- dzieci i kobiety zagrożone 
w szczególności przemocą lub 
wykorzystywaniem psychologicznym, 
fizycznym lub seksualnym,
- osoby wymagające szczególnej opieki 
medycznej, którą można zapewnić 
wyłącznie w drodze przesiedlenia, oraz
- osoby uważane za szczególnie narażone 
lub potrzebujące pilnego i awaryjnego 
przesiedlenia z powodów prawnych oraz 
dotyczących ochrony, takie jak osoby 
będące ofiarami zbrojnej napaści, klęski 
żywiołowej lub innych nieprzewidzianych 
okoliczności humanitarnych.

Or. en
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Poprawka 15
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1a (nowy)
Decyzja 573/2007/WE
Artykuł 13 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) W art. 13 dodaje się akapit 
w brzmieniu:
„3a. Unia powinna zachęcać państwa 
członkowskie do udziału w programie 
przesiedleń. Państwa członkowskie 
powinny w tym względzie być wspierane, 
otrzymując zachętę finansową w kwocie 
wynoszącej co najmniej 4000 EUR na 
każdą przesiedloną osobę.
Państwa członkowskie, które brały już 
udział w unijnym programie przesiedleń, 
otrzymują kwotę w wysokości 4000 EUR 
na każdą przesiedloną osobę.
Państwa członkowskie dołączające do 
unijnego programu przesiedleń, po raz 
pierwszy otrzymują w pierwszym roku 
udziału w programie ustaloną kwotę 
w wysokości 6000 EUR na każdą 
przesiedloną osobę i 5000 EUR w drugim 
roku. W trzecim roku i w latach kolejnych 
państwa członkowskie otrzymują ustaloną 
kwotę w wysokości 4000 EUR.
Dodatkowa kwota uzyskiwana przez nowe 
państwa członkowskie uczestniczące 
w programie w ciągu pierwszych dwóch 
lat ich udziału jest przeznaczana na 
stworzenie infrastruktury koniecznej do 
realizacji trwałego programu 
przesiedleń.”

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie, które nigdy nie uczestniczyły w unijnym programie przesiedleń, 
powinny być zachęcane do wzięcia w nim udziału i dlatego też powinny otrzymać w tym celu 
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zachętę finansową.

Poprawka 16
Rui Tavares

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1a (nowy)
Decyzja 573/2007/WE
Artykuł 13 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) W art. 13 dodaje się akapit 
w brzmieniu:
„3a. Dla tych państw członkowskich, które 
po raz pierwszy ubiegają się o uzyskanie 
finansowania przyznawanego na mocy 
niniejszego artykułu, ustalona kwota na 
każdą przesiedloną osobę wynosi 
w pierwszym roku 6000 EUR, a w drugim 
roku – 5000 EUR. W kolejnych latach 
ustalona kwota wynosi 4000 EUR.”

Or. en

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

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6a (nowy)
Decyzja 573/2007/WE
Artykuł 13a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 13a

Wewnątrzunijne przesiedlanie uchodźców 
i innych osób objętych międzynarodową 
ochroną
Bez uszczerbku dla innych konkretnych 
mechanizmów i inicjatyw dotyczących 
wewnątrzunijnych zmian alokacji i na 
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podstawie zasady obowiązkowej 
solidarności przy przesiedlaniu 
uchodźców już przebywających 
w państwach członkowskich, mechanizm 
przesiedleń jest otwarty na
wewnątrzunijne przesiedlenia i ma 
zastosowanie do wewnątrzunijnych 
przesiedleń uchodźców i osób objętych 
ochroną międzynarodową przebywających 
na terytorium państw członkowskich, 
które borykają się z konkretnymi 
i nieproporcjonalnymi problemami 
dotyczącymi ich krajowych systemów 
azylowych, spowodowanymi 
w szczególności położeniem 
geograficznym i sytuacją demograficzną 
tych państw.”

Or. en


