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Alteração 9
Georgios Papanikolaou

Proposta de decisão – acto modificativo
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Para incentivar a participação de 
um maior número de Estados-Membros 
em acções de reinstalação, será concedido 
apoio financeiro adicional àqueles que 
participem, pela primeira vez, no 
programa de reinstalação.

Or. el

Alteração 10
Anna Maria Corazza Bildt, Georgios Papanikolaou

Proposta de decisão – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Decisão n.º 573/2007/CE
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros recebem um 
montante fixo de 4 000 EUR por cada 
pessoa reinstalada abrangida por uma das 
categorias definidas nas prioridades anuais 
comuns da UE fixadas nos termos do n.º 6, 
no que se refere a regiões geográficas e 
nacionalidades, bem como a categorias 
específicas de refugiados a reinstalar.

3. Os Estados-Membros recebem um 
montante fixo de 4 000 EUR por cada 
pessoa reinstalada abrangida por uma das 
categorias definidas nas prioridades anuais 
comuns da UE fixadas nos termos do n.º 6, 
no que se refere a regiões geográficas.

Serão consideradas prioridades anuais 
comuns da UE as seguintes categorias de 
refugiados:
– menores não acompanhados, para os 
quais a reinstalação seja do seu superior 
interesse,
– crianças e mulheres em risco, 
nomeadamente de violência ou 



PE439.334v01-00 4/10 AM\806904PT.doc

PT

exploração psicológica, física ou sexual 
(por exemplo, de mutilação genital 
feminina ou violência com base no 
género),
– pessoas com necessidades médicas 
importantes ou portadoras de deficiência 
grave, a que apenas a reinstalação
permite dar resposta,
– pessoas com necessidade de reinstalação 
imediata por razões de protecção física ou 
jurídica (por exemplo, pessoas  
ameaçadas de regresso ao seu país de 
origem ou que enfrentam uma ameaça à 
sua integridade física), 
– sobreviventes de violência e tortura,
– pessoas de países ou regiões que 
optaram por aplicar Programas de 
Protecção Regionais.

Or. el

Alteração 11
Antonio Masip Hidalgo

Proposta de decisão – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Decisão n.º 573/2007/CE
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros recebem um 
montante fixo de 4 000 EUR por cada 
pessoa reinstalada abrangida por uma das 
categorias definidas nas prioridades anuais 
comuns da UE fixadas nos termos do n.º 6, 
no que se refere a regiões geográficas e 
nacionalidades, bem como a categorias 
específicas de refugiados a reinstalar.

3. Os Estados-Membros recebem um 
montante fixo de 4 000 EUR por cada 
pessoa reinstalada abrangida por uma das 
categorias definidas nas prioridades anuais 
comuns da UE fixadas nos termos do n.º 6, 
no que se refere a regiões geográficas.

Serão consideradas prioridades anuais 
comuns da UE as seguintes categorias de 
refugiados:
– sobreviventes de violência e tortura,
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– mulheres e raparigas em risco, 
nomeadamente raparigas que correm o 
risco de mutilação genital feminina e  
mulheres vítimas de violência com base 
no género,
– crianças não acompanhadas ou 
separadas, para as quais a reinstalação 
seja do seu superior interesse,
– pessoas com necessidades médicas 
importantes ou portadoras de deficiência 
grave, a que apenas a reinstalação 
permite dar resposta, e
– pessoas com necessidade de reinstalação 
urgente ou de emergência por razões de 
protecção física ou jurídica, como os 
refugiados que enfrentam uma ameaça de 
repulsão ou uma ameaça à sua 
integridade física, tornando o asilo 
insustentável.

Or. en

Justificação

Estas categorias devem ser consentâneas com os padrões do ACNUR.

Alteração 12
Nadja Hirsch

Proposta de decisão – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Decisão n.º 573/2007/CE
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros recebem um 
montante fixo de 4 000 EUR por cada 
pessoa reinstalada abrangida por uma das 
categorias definidas nas prioridades anuais 
comuns da UE fixadas nos termos do n.º 6, 
no que se refere a regiões geográficas e 
nacionalidades, bem como a categorias 
específicas de refugiados a reinstalar.

3. Os Estados-Membros recebem um 
montante fixo de 4 000 EUR por cada 
pessoa reinstalada abrangida por uma das 
categorias definidas nas prioridades anuais 
comuns da UE fixadas nos termos do n.º 6, 
no que se refere a regiões geográficas e 
nacionalidades.
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Serão consideradas prioridades anuais 
comuns da UE as seguintes categorias:
– menores não acompanhados, cuja 
reinstalação seja do seu superior 
interesse, e, quando aplicável, em 
conformidade com a Convenção das 
Nações Unidas sobre os Direitos da 
Criança,
– mulheres em risco, nomeadamente de 
violência ou exploração psicológica, física 
ou sexual, e vítimas de casamentos 
forçados ou de mutilação genital 
feminina,
– pessoas com necessidade de cuidados 
médicos importantes, a que apenas a
reinstalação permite dar resposta,
– pessoas com necessidade de reinstalação 
urgente e de emergência por razões de 
protecção física ou jurídica, e
– pessoas vítimas de ataques armados,
catástrofes naturais ou outras 
circunstâncias humanitárias imprevistas.

Or. en

Justificação

A presente alteração tem em conta a experiência até agora adquirida com a aplicação das 
disposições de reinstalação previstas no Fundo Europeu para os Refugiados e combina os 
critérios específicos (que constavam do texto anterior) e que correspondem a uma 
necessidade real, com flexibilidade para encontrar uma resposta adequada para os casos 
urgentes.

Alteração 13
Kinga Göncz

Proposta de decisão – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Decisão n.º 573/2007/CE
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros recebem um 3. Os Estados-Membros recebem um 
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montante fixo de 4 000 EUR por cada 
pessoa reinstalada abrangida por uma das 
categorias definidas nas prioridades anuais 
comuns da UE fixadas nos termos do n.º 6, 
no que se refere a regiões geográficas e 
nacionalidades, bem como a categorias 
específicas de refugiados a reinstalar.

montante fixo de 4 000 EUR por cada 
pessoa reinstalada abrangida por uma das 
categorias definidas nas prioridades anuais 
comuns da UE fixadas nos termos do n.º 6, 
no que se refere a regiões geográficas.

Serão consideradas prioridades anuais 
comuns da UE as seguintes categorias:
– pessoas consideradas vulneráveis, como
crianças e mulheres em risco, 
nomeadamente de violência ou 
exploração psicológica, física ou sexual, 
ou pessoas portadoras de deficiência,
– pessoas com necessidade de cuidados 
médicos importantes, a que apenas a 
reinstalação pode dar resposta,
– pessoas com necessidade de reinstalação 
urgente e de emergência por razões de 
protecção física ou jurídica, e
– pessoas vítimas de ataques armados, 
catástrofes naturais ou outras 
circunstâncias humanitárias imprevistas.

Or. en

Alteração 14
Rui Tavares

Proposta de decisão – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Decisão n.º 573/2007/CE
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros recebem um 
montante fixo de 4 000 EUR por cada 
pessoa reinstalada abrangida por uma das 
categorias definidas nas prioridades anuais 
comuns da UE fixadas nos termos do n.º 6, 
no que se refere a regiões geográficas e 
nacionalidades, bem como a categorias 

3. Os Estados-Membros recebem um 
montante fixo de 4 000 EUR por cada 
pessoa reinstalada abrangida por uma das 
categorias definidas nas prioridades anuais 
comuns da UE fixadas nos termos do n.º 6, 
no que se refere a regiões geográficas e 
nacionalidades.



PE439.334v01-00 8/10 AM\806904PT.doc

PT

específicas de refugiados a reinstalar.

Serão consideradas prioridades anuais 
comuns da UE as seguintes categorias:
– crianças e mulheres em risco, 
nomeadamente de violência ou 
exploração psicológica, física ou sexual,
– pessoas com necessidade de cuidados 
médicos importantes, a que apenas a
reinstalação pode dar resposta, e
– pessoas consideradas vulneráveis ou 
com necessidade de reinstalação urgente e 
de emergência por razões jurídicas e de 
protecção, como as pessoas vítimas de 
ataques armados, catástrofes naturais ou 
outras circunstâncias humanitárias 
imprevistas.

Or. en

Alteração 15
Nadja Hirsch

Proposta de decisão – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-A (novo)
Decisão n.º 573/2007/CE
Artigo 13 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Ao artigo 13.º é aditado um novo 
n.º 3-A com a seguinte redacção:
"3-A. A União Europeia deve encorajar 
os seus Estados-Membros a participarem
no programa de reinstalação. Os 
Estados-Membros são apoiados com a 
concessão de um incentivo mínimo de 
4 000 EUR por cada pessoa reinstalada.
Os Estados-Membros que já tenham 
participado no programa de reinstalação 
da UE recebem 4 000 EUR por cada 
pessoa reinstalada.
Os Estados-Membros que adiram ao 
programa de reinstalação da UE pela 
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primeira vez recebem um montante fixo 
de 6 000 EUR, no primeiro ano, por cada 
pessoa reinstalada e de 5 000 EUR, no 
segundo ano da sua participação. A partir 
do terceiro ano, os Estados-Membros 
recebem um montante fixo de 4 000 EUR.
O montante adicional que os novos 
Estados-Membros participantes recebem 
nos dois primeiros anos da sua 
participação será investido nas 
infra-estruturas necessárias a um 
programa de reinstalação sustentável."

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros que nunca tenham participado no programa de reinstalação da UE 
devem ser incentivados a fazê-lo e, por conseguinte, receber um incentivo para o efeito.

Alteração 16
Rui Tavares

Proposta de decisão – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-A (novo)
Decisão n.º 573/2007/CE
Artigo 13 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Ao artigo 13.º é aditado um novo 
n.º 3-A com a seguinte redacção:
"3-A. Os Estados-Membros que se 
candidatem pela primeira vez a 
financiamento ao abrigo do presente 
artigo recebem, por cada pessoa 
reinstalada, um montante fixo de 6 000 
EUR, no primeiro ano, e de 5 000 EUR,
no segundo ano. Nos anos subsequentes, 
recebem um montante fixo de 4 000 
EUR."

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

Proposta de decisão – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6-A (novo)
Decisão n.º 573/2007/CE
Artigo 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. É aditado o seguinte artigo:
"Artigo 13.º-A

Reinstalação intracomunitária de 
refugiados e outros beneficiários de 
protecção internacional
Sem prejuízo de outros mecanismos e 
iniciativas específicos relativos a 
reafectações intracomunitárias, e com 
base no princípio da solidariedade 
obrigatória na reinstalação de refugiados 
que já se encontrem em território 
comunitário, o mecanismo de reinstalação 
também será aberto e aplicável à 
reinstalação intracomunitária de 
beneficiários de protecção internacional 
instalados em Estados-Membros que 
enfrentem pressões específicas e 
desproporcionadas nos seus sistemas 
nacionais de asilo, devido, 
nomeadamente, à sua localização 
geográfica ou situação demográfica."

Or. en


