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Amendamentul 9
Georgios Papanikolaou

Propunere de decizie – act de modificare
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) în scopul de a încuraja statele 
membre să se implice în acţiunile de 
restabilire, acele state membre care 
participă pentru prima dată la programul 
de restabilire trebuie să primească sprijin 
financiar suplimentar.

Or. el

Amendamentul 10
Anna Maria Corazza Bildt, Georgios Papanikolaou

Propunere de decizie – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Decizia nr. 573/2007/CE
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre primesc o sumă fixă de 
4000 EUR pentru fiecare persoană 
reinstalată cuprinsă în una dintre 
categoriile definite în priorităţile anuale 
comune ale UE, care vizează, în 
conformitate cu articolul 13 alineatul (6), 
regiunile geografice şi naţionalităţile, 
precum şi categoriile specifice de refugiaţi 
care urmează să fie reinstalaţi.

Statele membre primesc o sumă fixă de 
4000 EUR pentru fiecare persoană 
reinstalată cuprinsă în una dintre 
categoriile definite în priorităţile anuale 
comune ale UE, care vizează, în 
conformitate cu articolul 13 alineatul (6), 
regiunile geografice şi naţionalităţile.

Următoarele categorii de refugiaţi sunt 
considerate priorități anuale comune ale 
UE:
- minorii neînsoţiţi sau separaţi, în cazul 
cărora reinstalarea este cea mai bună 
soluţie,
- copiii şi femeile în situații de risc, în 
special legate de violența psihologică, 
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fizică sau sexuală ori de exploatare (cum 
ar fi mutilarea genitală a femeilor sau 
violenţa de gen)
- persoanele cu probleme medicale grave 
sau handicapuri care pot fi rezolvate doar 
prin reinstalare,
- persoanele care au nevoie urgentă de 
reinstalare din motive juridice sau legate 
de protecție (cum ar fi persoanele 
ameninţate cu deportarea în ţările lor de 
origine sau persoanele a căror integritate 
fizică este ameninţată)
- persoanele care au supravieţuit 
violenţelor şi torturii,
- persoanele provenind din ţări sau 
regiuni care au optat pentru 
implementarea programelor regionale de 
protecţie.

Or. el

Amendamentul 11
Antonio Masip Hidalgo

Propunere de decizie – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Decizia nr. 573/2007/CE
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre primesc o sumă fixă de 
4000 EUR pentru fiecare persoană 
reinstalată cuprinsă în una dintre 
categoriile definite în priorităţile anuale 
comune ale UE, care vizează, în 
conformitate cu articolul 13 alineatul (6), 
regiunile geografice şi naţionalităţile, 
precum şi categoriile specifice de refugiaţi 
care urmează să fie reinstalaţi.

Statele membre primesc o sumă fixă de 
4000 EUR pentru fiecare persoană 
reinstalată cuprinsă în una dintre 
categoriile definite în priorităţile anuale 
comune ale UE, care vizează, în 
conformitate cu articolul 13 alineatul (6), 
regiunile geografice.

Următoarele categorii de refugiaţi sunt 
considerate priorități anuale comune ale
UE:
- persoanele care au supravieţuit 



AM\806904RO.doc 5/10 PE439.334v01-00

RO

violenţelor şi torturii,
- femeile şi fetele aflate în pericol, cum ar 
fi fetele ameninţate de supunerea la 
mutilare genitală şi femeile care se 
confrunta cu violenţa de gen,
- copiii neînsoţiţi sau separaţi, în cazul 
cărora reinstalarea este cea mai bună 
soluţie,
- persoanele cu probleme medicale grave 
sau handicapuri care pot fi rezolvate doar 
prin reinstalare, şi
- persoanele care au nevoie urgentă şi 
imperioasă de reinstalare din motive 
juridice sau legate de protecţia fizică, cum 
ar fi refugiaţii care se confruntă cu 
ameninţarea returnării sau o ameninţare 
a siguranţei lor fizică, fapt care face azilul 
imposibil.

Or. en

Justificare

Aceste categorii trebuie să fie conforme cu standardele ICNUR.

Amendamentul 12
Nadja Hirsch

Propunere de decizie – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Decizia nr. 573/2007/CE
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre primesc o sumă fixă de 
4000 EUR pentru fiecare persoană 
reinstalată cuprinsă în una dintre 
categoriile definite în priorităţile anuale 
comune ale UE, care vizează, în 
conformitate cu articolul 13 alineatul (6), 
regiunile geografice şi naţionalităţile, 
precum şi categoriile specifice de refugiaţi 
care urmează să fie reinstalaţi.

Statele membre primesc o sumă fixă de 
4000 EUR pentru fiecare persoană 
reinstalată cuprinsă în una dintre 
categoriile definite în priorităţile anuale 
comune ale UE, care vizează, în 
conformitate cu articolul 13 alineatul (6), 
regiunile geografice şi naţionalităţile.
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Următoarele categorii de refugiaţi sunt 
considerate priorități anuale comune ale 
UE:
- minorii neînsoţiţi, atunci când 
reinstalarea este cea mai bună soluţie 
pentru ei şi, după caz, în conformitate cu 
Convenţia ONU privind drepturile 
copilului,
- femeile în situații de risc, în special 
legate de violența psihologică, fizică sau 
sexuală ori de exploatare şi care sunt 
victime ale căsătoriei forţate sau ale 
mutilării genitale,
- persoanele cu probleme medicale grave 
care pot fi rezolvate doar prin reinstalare,
- persoanele care au nevoie urgentă și 
imperioasă de reinstalare din motive 
juridice sau legate de protecție, şi
- persoanele care au căzut victime unui 
atac armat, unor catastrofe naturale sau 
altor circumstanțe umanitare 
neprevăzute.

Or. en

Justificare

Acest amendament ia în considerare experiențele de până acum legate de dispozițiile privind 
reinstalarea din FER și combină criteriile specifice (prezente în textul anterior), răspunzând 
în mod flexibil unei necesități reale de a reacționa adecvat în situații de urgență.

Amendamentul 13
Kinga Göncz

Propunere de decizie – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Decizia nr. 573/2007/CE
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre primesc o sumă fixă de 
4000 EUR pentru fiecare persoană 
reinstalată cuprinsă în una dintre 
categoriile definite în priorităţile anuale 
comune ale UE, care vizează, în 
conformitate cu articolul 13 alineatul (6), 

Statele membre primesc o sumă fixă de 
4000 EUR pentru fiecare persoană 
reinstalată cuprinsă în una dintre 
categoriile definite în priorităţile anuale 
comune ale UE, care vizează, în 
conformitate cu articolul 13 alineatul (6), 
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regiunile geografice şi naţionalităţile, 
precum şi categoriile specifice de refugiaţi 
care urmează să fie reinstalaţi.

regiunile geografice.

Următoarele categorii de refugiaţi sunt 
considerate priorități anuale comune ale 
UE:
- persoanele considerate vulnerabile, 
precum copiii și femeile în situații de risc, 
în special legate de violența psihologică, 
fizică sau sexuală ori de exploatare sau 
persoanele cu handicapuri,
- persoanele cu probleme medicale grave, 
care pot fi rezolvate doar prin reinstalare,
- persoanele care au nevoie urgentă și 
imperioasă de reinstalare din motive
juridice sau legate de protecție, şi
- persoanele care au căzut victime unui 
atac armat, unor catastrofe naturale sau 
altor circumstanțe umanitare 
neprevăzute.

Or. en

Amendamentul 14
Rui Tavares

Propunere de decizie – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Decizia nr. 573/2007/CE
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre primesc o sumă fixă de 
4000 EUR pentru fiecare persoană 
reinstalată cuprinsă în una dintre 
categoriile definite în priorităţile anuale 
comune ale UE, care vizează, în 
conformitate cu articolul 13 alineatul (6), 
regiunile geografice şi naţionalităţile, 
precum şi categoriile specifice de refugiaţi 
care urmează să fie reinstalaţi.

Statele membre primesc o sumă fixă de 
4000 EUR pentru fiecare persoană 
reinstalată cuprinsă în una dintre 
categoriile definite în priorităţile anuale 
comune ale UE, care vizează, în 
conformitate cu articolul 13 alineatul (6), 
regiunile geografice şi naţionalităţile.

Următoarele categorii de refugiaţi sunt 
considerate priorități anuale comune ale 
UE:
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- copiii și femeile în situații de risc, în 
special legate de violența psihologică, 
fizică sau sexuală ori de exploatare,
- persoanele cu probleme medicale grave, 
care pot fi rezolvate doar prin reinstalare, 
şi
- persoanele considerate vulnerabile sau 
care au nevoie urgentă și imperioasă de 
reinstalare din motive juridice sau legate 
de protecție, precum persoanele care au 
căzut victime unui atac armat, unor 
catastrofe naturale sau altor circumstanțe 
umanitare neprevăzute.

Or. en

Amendamentul 15
Nadja Hirsch

Propunere de decizie – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1a (nou)
Decizia nr. 573/2007/CE
Articolul 13 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La articolul 13, se inserează un nou
alineat, având următorul text:
"3a. Uniunea încurajează statele membre 
să participe la programele de reinstalare. 
În acest sens, statele membre sunt 
sprijinte prin acordarea unui stimulent în 
valoare de cel puţin 4000 EUR pentru 
fiecare persoană reinstalată.
Statele membre care au participat deja la 
programul UE de reinstalare primesc 
4000 EUR pentru fiecare persoană 
reinstalată.
Statele membre care participă pentru 
prima dată la programul UE de 
reinstalare primesc în primul an o sumă 
fixă de 6000 EUR pentru fiecare persoană 
reinstalată şi 5000 EUR în al doilea an de 
participare. Începând cu al treilea an, 
statele membre primesc o sumă fixă de 
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4000 EUR.
Sumele suplimentare pe care le primesc 
noile state membre participante în primii 
doi ani trebuie investite în infrastructura 
necesară pentru un program de 
reinstalare durabil.”

Or. en

Justificare

Statele membre care nu au participat niciodată la programul UE de reinstalare trebuie să fie 
încurajate să ia parte la acest program prin acordarea unui stimulent.

Amendamentul 16
Rui Tavares

Propunere de decizie – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1a (nou)
Decizia nr. 573/2007/CE
Articolul 13 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La articolul 13, se inserează un nou 
alineat, având următorul text:
"3a. În cazul statelor membre care 
solicită pentru prima dată finanţare în 
conformitate cu acest articol, suma fixă 
pentru fiecare persoană reinstalată este de 
6000 EUR în primul an şi de 5000 EUR în 
cel de-al doilea an. Ulterior, suma se 
fixează la 4000 EUR.

Or. en

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

Propunere de decizie – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6 a (nou)
Decizia nr. 573/2007/CE
Articolul 13a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) se inserează un nou articol, având 
următorul text: 

Articolul 13a
Reinstalarea refugiaţilor şi a altor 
beneficiari ai protecţiei internaţionale pe 
teritoriul UE
Fără a aduce atingere altor mecanisme şi 
iniţiative privind reinstalările în interiorul 
UE şi pe baza principiului solidarităţii 
obligatorii în ceea ce priveşte restabilirea 
refugiaţilor aflaţi deja în statele membre, 
mecanismul de restabilire este deschis şi 
aplicabil şi restabilirii în interiorul UE a 
persoanelor care beneficiază de protecţie 
internaţională prezente pe teritoriul 
statelor membre care se confruntă cu 
presiuni specifice şi disproporţionate 
exercitate asupra sistemelor lor naţionale 
de azil, cauzate în special de poziţia lor 
geografică sau situaţia demografică.”

Or. en


