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Ändringsförslag 9
Georgios Papanikolaou

Förslag till beslut – ändringsakt
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) För att fler medlemsstater ska kunna 
vara delaktiga i åtgärder för 
vidarebosättning är det nödvändigt att de 
medlemsstater som för första gången 
deltar i programmet för vidarebosättning 
erhåller ytterligare ekonomiskt bistånd.

Or. el

Ändringsförslag 10
Anna Maria Corazza Bildt, Georgios Papanikolaou

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Beslut nr 573/2007/EG
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag
Medlemsstaterna ska motta ett fast belopp 
på 4 000 euro för varje vidarebosatt person
som ingår i någon av de kategorier som 
anges i EU:s gemensamma årliga 
prioriteringar, vilka ska fastställas i 
enlighet med artikel 13.6 med avseende på 
geografiska regioner och nationaliteter 
eller på särskilda flyktingkategorier som 
ska vidarebosättas.

Medlemsstaterna ska motta ett fast belopp 
på 4 000 euro för varje vidarebosatt person 
som ingår i någon av de kategorier som 
anges i EU:s gemensamma årliga 
prioriteringar, vilka ska fastställas i 
enlighet med artikel 13.6 med avseende på 
geografiska regioner och nationaliteter.

Följande kategorier ska alltid anses 
utgöra EU:s gemensamma årliga 
prioriteringar:
– Omyndiga personer utan sällskap, vilka 
gagnas av vidarebosättning.
– Barn och kvinnor som är i fara, framför 
allt för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld 
och utnyttjande (t.ex. könsstympning och
våld på grund av kön),
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– Personer med funktionshinder och/eller 
i behov av omfattande medicinsk vård 
som endast kan tillhandahållas genom 
vidarebosättning. 
– Personer som är i behov av omedelbar 
vidarebosättning för att få fysiskt eller 
rättsligt skydd (t.ex. personer som riskerar 
att återföras till sitt ursprungsland och 
personer vars fysiska integritet hotas). 
– Personer som överlevt våld och tortyr. 
– Personer från länder eller områden som 
har valts ut för genomförande av 
regionala skyddsprogram.

Or. el

Ändringsförslag 11
Antonio Masip Hidalgo

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Beslut nr 573/2007/EG
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag
Medlemsstaterna ska motta ett fast belopp 
på 4 000 euro för varje vidarebosatt person 
som ingår i någon av de kategorier som 
anges i EU:s gemensamma årliga 
prioriteringar, vilka ska fastställas i 
enlighet med artikel 13.6 med avseende på 
geografiska regioner och nationaliteter 
eller på särskilda flyktingkategorier som 
ska vidarebosättas.

Medlemsstaterna ska motta ett fast belopp 
på 4 000 euro för varje vidarebosatt person 
som ingår i någon av de kategorier som 
anges i EU:s gemensamma årliga 
prioriteringar, vilka ska fastställas i 
enlighet med artikel 13.6 med avseende på 
geografiska regioner.

Följande kategorier av flyktingar ska 
anses utgöra EU:s gemensamma årliga 
prioriteringar:
– Personer som överlevt våld och tortyr.
– Riskutsatta kvinnor och flickor, t.ex. 
flickor som riskerar att utsättas för 
könsstympning och kvinnor som utsätts 
för könsrelaterat våld.
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– Barn utan medföljande vuxen eller barn 
som skilts från sin familj, om 
vidarebosättning ligger i barnets bästa 
intresse.
– Personer med allvarliga medicinska 
behov eller funktionshinder som endast 
kan tas om hand genom vidarebosättning.
– Personer som av juridiska eller fysiska 
skyddsrelaterade skäl är i akut eller 
brådskande behov av vidarebosättning, 
t.ex. flyktingar som riskerar avvisning 
eller vars fysiska säkerhet är hotad, vilket 
gör asyl ohållbart.

Or. en

Motivering

Dessa kategorier bör ligga i linje med FN:s flyktingkommissariats normer.

Ändringsförslag 12
Nadja Hirsch

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Beslut nr 573/2007/EG
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag
Medlemsstaterna ska motta ett fast belopp 
på 4 000 euro för varje vidarebosatt person 
som ingår i någon av de kategorier som 
anges i EU:s gemensamma årliga 
prioriteringar, vilka ska fastställas i 
enlighet med artikel 13.6 med avseende på 
geografiska regioner och nationaliteter 
eller på särskilda flyktingkategorier som 
ska vidarebosättas.

Medlemsstaterna ska motta ett fast belopp 
på 4 000 euro för varje vidarebosatt person 
som ingår i någon av de kategorier som 
anges i EU:s gemensamma årliga 
prioriteringar, vilka ska fastställas i 
enlighet med artikel 13.6 med avseende på 
geografiska regioner och nationaliteter.

Följande kategorier ska anses utgöra 
EU:s gemensamma årliga prioriteringar:
– Minderåriga utan medföljande vuxen, 
där vidarebosättning ligger i den 
minderårigas bästa intresse och, i 
tillämpliga fall, i enlighet med 
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FN:s konvention om barnets rättigheter.
– Riskutsatta kvinnor, särskilt de som 
riskerar att utsättas för psykiskt, fysiskt 
eller sexuellt våld eller utnyttjande och 
offer för tvångsäktenskap eller kvinnlig 
könsstympning.
– Personer med allvarliga medicinska 
behov som endast kan tillgodoses genom 
vidarebosättning.
– Personer som av juridiska eller fysiska 
skyddsrelaterade skäl är i akut behov av 
vidarebosättning.
– Personer som råkat ut för väpnat 
angrepp, en naturkatastrof eller andra
oförutsedda humanitära omständigheter.

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag beaktas de hittillsvarande erfarenheterna med 
Europeiska flyktingfondens bestämmelser om vidarebosättning. Dessutom medför 
ändringsförslaget att de specifika kriterierna (som fanns med i den tidigare texten och som 
verkligen fyller ett behov) kombineras med den flexibilitet som behövs för att man på lämpligt 
sätt ska kunna reagera på nödsituationer.

Ändringsförslag 13
Kinga Göncz

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Beslut nr 573/2007/EG
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag
Medlemsstaterna ska motta ett fast belopp 
på 4 000 euro för varje vidarebosatt person 
som ingår i någon av de kategorier som 
anges i EU:s gemensamma årliga 
prioriteringar, vilka ska fastställas i 
enlighet med artikel 13.6 med avseende på 
geografiska regioner och nationaliteter 
eller på särskilda flyktingkategorier som 
ska vidarebosättas.

Medlemsstaterna ska motta ett fast belopp 
på 4 000 euro för varje vidarebosatt person 
som ingår i någon av de kategorier som 
anges i EU:s gemensamma årliga 
prioriteringar, vilka ska fastställas i 
enlighet med artikel 13.6 med avseende på 
geografiska regioner.
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Följande kategorier ska anses utgöra 
EU:s gemensamma årliga prioriteringar:
– Personer som bedöms vara utsatta, t.ex. 
barn och kvinnor som särskilt riskerar att 
utsättas för psykiskt, fysiskt eller sexuellt 
våld eller utnyttjande eller personer med 
funktionshinder.
– Personer med allvarliga medicinska 
behov som endast kan tillgodoses genom 
vidarebosättning.
– Personer som av juridiska eller fysiska 
skyddsrelaterade skäl är i akut behov av 
vidarebosättning.
– Personer som råkat ut för väpnat 
angrepp, en naturkatastrof eller andra 
oförutsedda humanitära omständigheter.

Or. en

Ändringsförslag 14
Rui Tavares

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Beslut nr 573/2007/EG
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag
Medlemsstaterna ska motta ett fast belopp 
på 4 000 euro för varje vidarebosatt person 
som ingår i någon av de kategorier som 
anges i EU:s gemensamma årliga 
prioriteringar, vilka ska fastställas i 
enlighet med artikel 13.6 med avseende på 
geografiska regioner och nationaliteter 
eller på särskilda flyktingkategorier som 
ska vidarebosättas.

Medlemsstaterna ska motta ett fast belopp 
på 4 000 euro för varje vidarebosatt person 
som ingår i någon av de kategorier som 
anges i EU:s gemensamma årliga 
prioriteringar, vilka ska fastställas i 
enlighet med artikel 13.6 med avseende på 
geografiska regioner och nationaliteter.

Följande kategorier ska anses utgöra 
EU:s gemensamma årliga prioriteringar:
– Riskutsatta barn och kvinnor, särskilt de 
som riskerar att utsättas för psykiskt, 
fysiskt eller sexuellt våld eller utnyttjande.
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– Personer med allvarliga medicinska 
behov som endast kan tillgodoses genom 
vidarebosättning.
– Personer som bedöms vara utsatta eller 
av juridiska och skyddsrelaterade skäl i 
akut behov av vidarebosättning, t.ex. 
personer som råkat ut för väpnat angrepp, 
en naturkatastrof eller andra oförutsedda 
humanitära omständigheter.

Or. en

Ändringsförslag 15
Nadja Hirsch

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Beslut nr 573/2007/EG
Artikel 13 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
1a. I artikel 13 ska följande punkt läggas 
till:
”3a. EU ska uppmuntra sina 
medlemsstater att delta i 
vidarebosättningsprogrammet. 
Medlemsstaterna ska därför stödjas 
genom ett incitament som uppgår till 
minst 4 000 euro för varje vidarebosatt 
person.
Medlemsstater som redan har deltagit i 
EU:s vidarebosättningsprogram ska motta 
4 000 euro för varje vidarebosatt person.
Medlemsstater som deltar i 
EU:s vidarebosättningsprogram för 
första gången ska motta ett fast belopp på 
6 000 euro för varje vidarebosatt person 
under det första året de deltar och 
5 000 euro under det andra året de deltar. 
Från och med det tredje året ska 
medlemsstaterna motta ett fast belopp på 
4 000 euro.
Det tilläggsbelopp som nya deltagande 
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medlemsstater mottar under de två första 
åren ska investeras i sådan infrastruktur 
som behövs för ett hållbart 
vidarebosättningsprogram.”

Or. en

Motivering

Medlemsstater som aldrig har deltagit i EU:s vidarebosättningsprogram bör uppmuntras att 
delta och följaktligen motta ett incitament för att börja delta i programmet.

Ändringsförslag 16
Rui Tavares

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Beslut nr 573/2007/EG
Artikel 13 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
1a. I artikel 13 ska följande punkt läggas 
till:
”3a. För de medlemsstater som för första 
gången ansöker om finansiering enligt 
denna artikel ska det fasta beloppet för 
varje vidarebosatt person vara 6 000 euro 
under det första året och 5 000 euro 
under det andra året. Därefter ska det 
fasta beloppet vara 4 000 euro.”

Or. en

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

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 1 – led 6a (nytt)
Beslut nr 573/2007/EG
Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Följande artikel ska införas:
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”Artikel 13a
Vidarebosättning inom EU av flyktingar 

och andra personer som åtnjuter 
internationellt skydd

Utan att det påverkar andra specifika 
mekanismer och initiativ som rör 
omfördelning inom EU och på grundval 
av principen om obligatorisk solidaritet
vid vidarebosättning av flyktingar som 
redan befinner sig i medlemsstaterna, ska 
mekanismen för vidarebosättning också 
vara öppen och tillämplig för
vidarebosättning inom EU av personer 
som åtnjuter internationellt skydd och 
som vistas på de medlemsstaters 
territorium vars nationella asylsystem är 
utsatt för specifika och oproportionerliga 
påfrestningar, särskilt på grund av dessa 
medlemsstaters geografiska läge eller 
demografiska situation.”

Or. en


