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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Georgios Papanikolaou

Návrh rozhodnutia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4a) Na to, aby sa do aktivít presídľovania 
zapojilo viac členských krajín, je 
nevyhnutné, aby bola dodatočná
materiálna podpora poskytnutá tým
členským štátom, ktoré sa programu 
presídľovania zúčastňujú po prvýkrát.

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Anna Maria Corazza Bildt, Georgios Papanikolaou

Návrh rozhodnutia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Rozhodnutie č. 573/2007/ES
Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty dostanú pevnú sumu 4 000 
EUR na každú presídlenú osobu patriacu 
do jednej z kategórií vymedzených 
prostredníctvom spoločných ročných 
priorít EÚ v oblasti presídľovania, 
stanovených v súlade s článkom 13 ods. 6, 
zohľadňujúcich geografické regióny 
a štátnu príslušnosť, ako aj špecifické 
kategórie utečencov, ktorých je potrebné 
presídliť.

Členské štáty dostanú pevnú sumu 4 000 
EUR na každú presídlenú osobu patriacu 
do jednej z kategórií vymedzených 
prostredníctvom spoločných ročných 
priorít EÚ v oblasti presídľovania, 
stanovených v súlade s článkom 13 ods. 6, 
zohľadňujúcich geografické regióny a 
štátnu príslušnosť.

Tieto skupiny sú v každom prípade 
považované za spoločné ročné priority 
Európskej Únie.
– maloleté osoby bez sprievod , pre ktoré 
je presídlenie v ich najlepšom záujme,
– deti a ženy, ktoré sú zvlášť ohrozené 
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psychickým, fyzickým či sexuálnym 
násilím alebo zneužívaním (akým je 
napríklad mrzačenie pohlavných orgánov 
alebo rodovo motivované násilie),
– osoby so zdravotným postihnutím, 
a/alebo tie, ktoré nevyhnutne potrebujú 
náležitú lekársku starostlivosť, ktorá im 
môže byť poskytnutá len v prípade 
presídlenia,
– osoby, ktoré potrebujú okamžité 
presídlenie z dôvodu fyzickej alebo 
právnej ochrany (ako osoby, pre ktoré je 
opätovný návrat do vlasti nebezpečný, 
a osoby, ktorých fyzická nedotknuteľnosť 
je ohrozená),  
– obete násilia a mučenia, 
– osoby z krajiny alebo oblasti, ktorá bola 
vybraná na realizáciu regionálnych 
programov ochrany.

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Antonio Masip Hidalgo

Návrh rozhodnutia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Rozhodnutie č. 573/2007/ES
Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty dostanú pevnú sumu 4 000
EUR na každú presídlenú osobu patriacu 
do jednej z kategórií vymedzených 
prostredníctvom spoločných ročných 
priorít EÚ v oblasti presídľovania, 
stanovených v súlade s článkom 13 ods. 6, 
zohľadňujúcich geografické regióny 
a štátnu príslušnosť, ako aj špecifické 
kategórie utečencov, ktorých je potrebné 
presídliť.

Členské štáty dostanú pevnú sumu 4 000
EUR na každú presídlenú osobu patriacu 
do jednej z kategórií vymedzených 
prostredníctvom spoločných ročných 
priorít EÚ v oblasti presídľovania, 
stanovených v súlade s článkom 13 ods. 6, 
zohľadňujúcich geografické regióny.
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Tieto kategórie utečencov sa považujú za 
spoločné ročné priority EÚ:
– obete násilia a mučenia,
– ohrozené ženy a dievčatá, ako napríklad 
dievčatá, ktorým hrozí mrzačenie 
ženských pohlavných orgánov, a ženy 
čeliace rodovo motivovanému násiliu,
– osamelé alebo opustené deti, pre ktoré je 
presídlenie v ich najlepšom záujme,
– osoby so závažnými zdravotnými 
potrebami, ktoré možno uspokojiť len 
prostredníctvom presídlenia,
– osoby, ktoré potrebujú naliehavé 
presídlenie alebo núdzové presídlenie 
z dôvodov právnej a fyzickej ochrany, ako 
napríklad utečenci čeliaci hrozbe 
navrátenia alebo ohrozeniu svojej fyzickej 
bezpečnosti, ktorým bol poskytnutý 
neobhájiteľný azyl.

Or. en

Odôvodnenie

Tieto kategórie sú v súlade s normami UNHCR.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Nadja Hirsch

Návrh rozhodnutia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Rozhodnutie č. 573/2007/ES
Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty dostanú pevnú sumu 4 000
EUR na každú presídlenú osobu patriacu 
do jednej z kategórií vymedzených 
prostredníctvom spoločných ročných 
priorít EÚ v oblasti presídľovania, 
stanovených v súlade s článkom 13 ods. 6, 
zohľadňujúcich geografické regióny a 
štátnu príslušnosť, ako aj špecifické 

Členské štáty dostanú pevnú sumu 4 000
EUR na každú presídlenú osobu patriacu 
do jednej z kategórií vymedzených 
prostredníctvom spoločných ročných 
priorít EÚ v oblasti presídľovania, 
stanovených v súlade s článkom 13 ods. 6, 
zohľadňujúcich geografické regióny 
a štátnu príslušnosť.
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kategórie utečencov, ktorých je potrebné 
presídliť.

Tieto kategórie sa považujú za spoločné 
ročné priority EÚ:
– maloletí bez sprievodu, kde presídlenie 
je v ich najlepšom záujme a, kde to 
prichádza do úvahy, je v súlade 
s Dohovorom OSN o právach dieťaťa,
– ženy, ktorým hrozí predovšetkým 

psychologické, fyzické alebo sexuálne 
násilie alebo vykorisťovanie, a obete 
vynúteného manželstva alebo mrzačenia 
ženských pohlavných orgánov,
– osoby so závažnými zdravotnými 
potrebami, ktoré možno uspokojiť len 
prostredníctvom presídlenia
– osoby, ktoré potrebujú naliehavé 
a núdzové presídlenie z právnych dôvodov 
a dôvodov ochrany,
– osoby, ktoré sú obeťami ozbrojených 
útokov, prírodných katastrof alebo iných 
nepredvídateľných humanitárnych 
situácií.

Or. en

Odôvodnenie

V tomto pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu sa berú do úvahy doterajšie skúsenosti 
s opatreniami na presídľovanie v Európskom fonde pre utečencov a kombinujú sa špecifické 
kritériá, ktoré boli uvedené v predchádzajúcom texte a ktoré flexibilne zodpovedajú skutočnej 
potrebe adekvátne reagovať na naliehavé prípady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Kinga Göncz

Návrh rozhodnutia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Rozhodnutie č. 573/2007/ES
Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty dostanú pevnú sumu 4 000 Členské štáty dostanú pevnú sumu 4 000
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EUR na každú presídlenú osobu patriacu 
do jednej z kategórií vymedzených 
prostredníctvom spoločných ročných 
priorít EÚ v oblasti presídľovania, 
stanovených v súlade s článkom 13 ods. 6, 
zohľadňujúcich geografické regióny 
a štátnu príslušnosť, ako aj špecifické 
kategórie utečencov, ktorých je potrebné 
presídliť.

EUR na každú presídlenú osobu patriacu 
do jednej z kategórií vymedzených 
prostredníctvom spoločných ročných 
priorít EÚ v oblasti presídľovania, 
stanovených v súlade s článkom 13 ods. 6, 
zohľadňujúcich geografické regióny.

Tieto kategórie sa považujú za spoločné 
ročné priority EÚ:
– osoby považované za zraniteľné, 
napríklad deti a ženy, ktorým hrozí 
predovšetkým psychologické, fyzické alebo 
sexuálne násilie alebo vykorisťovanie 
alebo osoby so zdravotným postihnutím,
– osoby so závažnými zdravotnými 
potrebami, ktoré možno uspokojiť len 
prostredníctvom presídlenia,
– osoby, ktoré potrebujú naliehavé 
a núdzové presídlenie z právnych dôvodov 
a dôvodov fyzickej ochrany,
– osoby, ktoré sú obeťami ozbrojených 
útokov, prírodných katastrof alebo iných 
nepredvídateľných humanitárnych 
situácií.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Rui Tavares

Návrh rozhodnutia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Rozhodnutie č. 573/2007/ES
Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty dostanú pevnú sumu 4 000 
EUR na každú presídlenú osobu patriacu 
do jednej z kategórií vymedzených 
prostredníctvom spoločných ročných 
priorít EÚ v oblasti presídľovania, 

Členské štáty dostanú pevnú sumu 4 000 
EUR na každú presídlenú osobu patriacu 
do jednej z kategórií vymedzených 
prostredníctvom spoločných ročných 
priorít EÚ v oblasti presídľovania, 
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stanovených v súlade s článkom 13 ods. 6, 
zohľadňujúcich geografické regióny a 
štátnu príslušnosť, ako aj špecifické 
kategórie utečencov, ktorých je potrebné 
presídliť.

stanovených v súlade s článkom 13 ods. 6, 
zohľadňujúcich geografické regióny
a štátnu príslušnosť.

Tieto kategórie sa považujú za spoločné 
ročné priority EÚ:
– deti a ženy, ktorým hrozí predovšetkým 
psychologické, fyzické alebo sexuálne 
násilie alebo vykorisťovanie,
– osoby so závažnými zdravotnými 
potrebami, ktoré možno uspokojiť len 
prostredníctvom presídlenia,
– osoby považované za zraniteľné alebo 
ktoré potrebujú naliehavé a núdzové 
presídlenie z právnych dôvodov a dôvodov 
ochrany, ako napríklad osoby, ktoré sú 
obeťami ozbrojených útokov, prírodných 
katastrof alebo iných nepredvídateľných 
humanitárnych situácií.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Nadja Hirsch

Návrh rozhodnutia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1a (nový)
Rozhodnutie č. 573/2007/ES
Článok 13 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Do článku 13 sa vkladá tento odsek:
„3a. Únia by mala nabádať svoje členské 
štáty, aby sa zúčastňovali na programe 
presídľovania. Členské štáty by z tohto 
hľadiska mali byť podporované získaním 
stimulu, a to v minimálnej hodnote 4 000 
EUR na každú presídlenú osobu.
Členské štáty, ktoré sa už zúčastnili na 
programe EÚ pre presídľovanie, dostanú 
4 000 EUR na každú presídlenú osobu.
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Členské štáty, ktoré sa po prvýkrát pripoja 
k programu EÚ pre presídľovanie,
dostanú pevnú sumu 6 000 EUR na každú 
presídlenú osobu v prvom roku a 5 000 
EUR v druhom roku svojej účasti. Od 
tretieho roku dostanú členské štáty pevnú 
sumu 4 000 EUR.
Dodatočná suma, ktorú nové 
zúčastňujúce sa členské štáty získajú
počas prvých dvoch rokov svojej účasti, sa 
investuje do infraštruktúry potrebnej pre 
trvalo udržateľný presídľovací program.“ 

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty, ktoré sa nikdy nezúčastnili na programe EÚ pre presídľovanie, treba nabádať,
aby tak urobili, a preto im budú poskytnuté stimuly na pripojenie sa k programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Rui Tavares

Návrh rozhodnutia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1a (nový)
Rozhodnutie č. 573/2007/ES
Článok 13 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Do článku 13 sa vkladá tento odsek:
„3a. Pre členské štáty, ktoré sa prvýkrát 
uchádzajú o financovanie v zmysle tohto 
článku, bude pevná suma na každú 
presídlenú osobu 6 000 EUR v prvom 
roku a 5 000 EUR v druhom roku. Potom 
bude pevná suma dosahovať výšku 4 000 
EUR.“

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Simon Busuttil, Salvatore Iacolino, Stavros Lambrinidis, Georgios Papanikolaou

Návrh rozhodnutia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6a (nový)
Rozhodnutie č. 573/2007/ES
Článok 13a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6a. Vkladá sa tento článok:
„Článok 13a

Presídľovanie utečencov a iných 
príjemcov medzinárodnej ochrany v rámci 
EÚ.
Bez toho, aby boli dotknuté ďalšie 
špecifické mechanizmy a iniciatívy 
týkajúce sa prerozdelenia v rámci EÚ na 
základe princípu povinnej solidarity pri 
presídľovaní utečencov, ktorí sa už 
nachádzajú v členských štátoch, 
mechanizmus presídľovania bude 
otvorený a platný pre presídľovanie 
v rámci EÚ pre príjemcov medzinárodnej 
ochrany prítomných na území členských 
štátov, ktorí čelia špecifickým 
a neprimeraným tlakom v svojich 
národných azylových systémoch, najmä 
z dôvodu svojej geografickej pozície alebo 
demografickej situácie.“

Or. en


