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Pozměňovací návrh 1
Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Anna Záborská

Návrh usnesení 
Právní východisko 5 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěry 2908. zasedání 
Rady ve složení pro spravedlnost a vnitřní 
věci, které se konalo dne 28. listopadu 
2008 ((16325/1/08 REV 1 (Presse 344)) a 
bylo konkrétně zaměřeno na přijímání 
uprchlíků z Iráku,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Simon Busuttil, Salvatore Iacolino, Stavros Lambrinidis, Georgios Papanikolaou

Návrh usnesení 
Právní východisko 9 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 7. května 2009 o 
návrhu nařízení Evropského parlamentu 
a Rady, kterým se stanoví kritéria 
a postupy pro určení členského státu 
příslušného k posuzování žádosti 
o poskytnutí mezinárodní ochrany podané 
státním příslušníkem třetí země nebo 
osobou bez státní příslušnosti v některém 
z členských států (COD/2008/0243),

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Georgios Papanikolaou

Návrh usnesení 
Bod odůvodnění Α
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Α. vzhledem k tomu, že součástí 
spravedlivé a realistické migrační politiky 
Evropské unie zahrnující společný 
evropský azylový systém (CEAS) musí být 
účinný program pro znovuusídlování, jenž 
nabídne trvalé řešení uprchlíkům, kteří se 
nemohou vrátit do své země původu 
a jejichž ochranu nelze v prvních 
azylových zemích zajistit,

Α. vzhledem k tomu, že součástí 
spravedlivé a realistické migrační politiky 
Evropské unie zahrnující společný 
evropský azylový systém (CEAS) musí být 
účinný, kvalitní a udržitelný program pro 
znovuusídlování, jenž nabídne trvalé řešení 
uprchlíkům, kteří se nemohou vrátit do své 
země původu a jejichž ochranu nelze 
v prvních azylových zemích zajistit,

Or. el

Pozměňovací návrh 4
Simon Busuttil, Salvatore Iacolino, Stavros Lambrinidis, Georgios Papanikolaou

Návrh usnesení 
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že součástí 
spravedlivé a realistické migrační politiky 
Evropské unie zahrnující společný 
evropský azylový systém (CEAS) musí být 
účinný program pro znovuusídlování, jenž 
nabídne trvalé řešení uprchlíkům, kteří se 
nemohou vrátit do své země původu 
a jejichž ochranu nelze v prvních 
azylových zemích zajistit,

A. vzhledem k tomu, že součástí 
spravedlivé a realistické migrační politiky 
Evropské unie zahrnující společný 
evropský azylový systém (CEAS) musí být 
účinný program pro znovuusídlování, jenž 
nabídne trvalé řešení uprchlíkům, kteří se 
nemohou vrátit do své země původu 
a jejichž ochranu a živobytí nelze v prvních 
azylových zemích zajistit,

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Georgios Papanikolaou

Návrh usnesení 
Bod odůvodnění Β

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Β. vzhledem k tomu, že účelem Β. vzhledem k tomu, že účelem 
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znovuusídlování není pouze poskytovat 
humanitární pomoc znovuusídlovaným 
osobám, ale také zbavit třetí země zátěže 
spojené s poskytováním útočiště velkému 
počtu prchlíků,

znovuusídlování není pouze poskytovat 
humanitární pomoc znovuusídlovaným 
osobám, ale také zbavit třetí země zátěže 
spojené s poskytováním útočiště velkému 
počtu prchlíků, a představuje velmi 
důležitý prostředek rozdělení 
odpovědnosti,

Or. el

Pozměňovací návrh 6
Georgios Papanikolaou

Návrh usnesení 
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že strategické 
využití programu znovuusídlení může mít 
přímý i nepřímý užitek jak pro uprchlíky, 
kteří jsou znovuusídlováni, tak pro ostatní 
uprchlíky, kteří zůstávají v první azylové 
zemi, pro přijímající zemi, ale i pro ostatní 
země, jakož i pro mezinárodní systém 
ochrany celkově,

Or. el

Pozměňovací návrh 7
Georgios Papanikolaou

Návrh usnesení 
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že program 
znovuusídlování může napomoci k tomu,
aby nelegální přistěhovalectví bylo méně 
přitažlivé pro uprchlíky snažící se o 
přístup do zemí Evropské unie,

Or. el
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Pozměňovací návrh 8
Georgios Papanikolaou

Návrh usnesení 
Bod odůvodnění C c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cc. vzhledem k tomu, že potřeba prokázat  
podporu třetím zemím, které přijímají 
velké množství uprchlíků s potřebou
mezinárodní ochrany, je důležitá a 
dokazuje potřebu prokazovat tuto podporu 
i v rámci EU,

Or. el

Pozměňovací návrh 9
Georgios Papanikolaou

Návrh usnesení 
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že spolupráci se 
třetími zeměmi, ne jejímž základě už bylo 
několik programů pro znovuusídlování 
realizováno, je třeba ještě posílit, aby bylo 
možné využít takto nabytých zkušeností 
s integračními opatřeními a obecnou 
kvalitou iniciativ spojených se 
znovuusídlováním,

F. vzhledem k tomu, že spolupráci se 
třetími zeměmi, ne jejímž základě už bylo 
několik programů pro znovuusídlování 
realizováno, je třeba ještě posílit, aby bylo 
možné využít takto nabytých zkušeností 
s integračními opatřeními a obecnou 
kvalitou iniciativ spojených se 
znovuusídlováním, a to prostřednictvím 
vzájemné výměny informací o nejlepších 
postupech

Or. el

Pozměňovací návrh 10
Rui Tavares

Návrh usnesení 
Bod odůvodnění G



AM\806907CS.doc 7/24 PE439.335v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že místní 
i mezinárodní organizace, stejně jako 
organizace vládní i nevládní, zejména 
UNHCR, by měly být zapojeny do všech 
fází programu EU pro znovuusídlování 
a přispívat k jeho realizaci svými 
specifickými informacemi, odbornými 
znalostmi v oblasti logistiky 
a zkušenostmi,

G. vzhledem k tomu, že místní 
i mezinárodní organizace, stejně jako 
organizace vládní i nevládní, zejména 
UNHCR, by měly být zapojeny do všech 
fází programu EU pro znovuusídlování 
a přispívat k jeho realizaci svými 
specifickými informacemi, technickými 
odbornými znalostmi, prognózami
v oblasti logistiky a zkušenostmi,

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Georgios Papanikolaou

Návrh usnesení 
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že evropský 
program znovuusídlení nesmí 
komplikovat proces znovuusídlení,

Or. el

Pozměňovací návrh 12
Rui Tavares

Návrh usnesení 
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že Evropský 
parlament ve svém usnesení ze dne 
7. května rovněž vyzýval k povinné 
solidaritě při znovuusídlování uprchlíků v 
rámci EU, v případě, že je, mimo jiné, 
přijímající kapacita některého členského 
státu nedostatečná, s cílem umožnit 
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přemístění osob požívajících mezinárodní 
ochrany do jiných členských států, 
souhlasí-li dotyčné osoby a jsou-li 
dodržována jejich základní práva,

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Georgios Papanikolaou

Návrh usnesení 
Bod odůvodnění Η

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Η. vzhledem k předpokladu, že Evropský 
podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) 
zahájí svou činnost v průběhu roku 2010; 
vzhledem k tomu, že EASO bude moci 
nabízet svou pomoc členským státům při 
realizaci iniciativ spojených se 
znovuusídlováním a současně zajišťovat 
koordinaci politik v rámci EU,

Η. vzhledem k předpokladu, že Evropský 
podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) 
zahájí svou činnost v průběhu roku 2010; 
vzhledem k tomu, že EASO bude moci 
nabízet svou pomoc členským státům při 
realizaci iniciativ spojených se 
znovuusídlováním a současně zajišťovat 
koordinaci politik v rámci EU, vzhledem k 
tomu, že Evropský podpůrný úřad pro 
otázky azylu se bude muset aktivně 
účastnit rozhovorů mezi členskými státy, 
Komisí a Úřadem Vysokého komisaře 
OSN,

Or. el

Pozměňovací návrh 14
Georgios Papanikolaou

Návrh usnesení 
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že pozornost je třeba 
věnovat nejen nutnosti zapojit do 
znovuusídlování více členských států, ale 
i kvalitě a účinnosti znovuusídlování, 
přičemž důraz by se měl klást na integrační 

I. vzhledem k tomu, že pozornost je třeba 
věnovat nejen nutnosti zapojit do 
znovuusídlování více členských států, ale 
i kvalitě, udržitelnosti a účinnosti 
znovuusídlování, přičemž důraz by se měl 
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opatření, klást na integrační opatřenívzhledem 
k tomu, že pozornost je třeba věnovat nejen 
nutnosti zapojit do znovuusídlování více 
členských států, ale i kvalitě, udržitelnosti
a účinnosti znovuusídlování, přičemž důraz 
by se měl klást na integrační opatření,

Or. el

Pozměňovací návrh 15
Georgios Papanikolaou

Návrh usnesení 
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že nezbytným 
předpokladem úspěchu a účinnosti iniciativ 
v oblasti znovuusídlování je přístup 
dospělých na trh práce a okamžitá 
integrace dětí ve školách,

K. vzhledem k tomu, že nezbytným 
předpokladem úspěchu a účinnosti iniciativ 
v oblasti znovuusídlování je přístup 
dospělých na trh práce a okamžitá 
integrace dětí ve školách, musí mít proto 
přístup ke vzdělávacím a rekvalifikačním 
programům,

Or. el

Pozměňovací návrh 16
Roberta Angelilli, Georgios Papanikolaou, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław 
Sonik, Anna Záborská

Návrh usnesení 
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že jak ve veřejné 
správě (např. v obcích), tak v rámci 
občanské společnosti (od organizací 
nevládních k organizacím dobročinným 
a od škol k sociálním službám) existuje
několik subjektů, které mají zkušenosti 
i potřebné odborné znalosti, aby mohly 
provádět vyhodnocovací mechanismy,

L. vzhledem k tomu, že některé subjekty
ve veřejné správě (např. v obcích), v rámci 
občanské společnosti (od organizací 
nevládních k organizacím dobročinným 
a od škol k sociálním službám) i v církvích
mají zkušenosti a potřebné odborné 
znalosti, aby mohly provádět 
vyhodnocovací mechanismy,
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Or. en

Pozměňovací návrh 17
Roberta Angelilli, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Anna Záborská

Návrh usnesení 
Bod odůvodnění O

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

O. vzhledem k tomu, že znovuusídlování je 
třeba realizovat jako doplňkové řešení 
k jiným trvalým řešením, jež mají žadatelé 
o mezinárodní ochranu v EU k dispozici 
a od nichž nelze odhlížet,

O. vzhledem k tomu, že znovuusídlování je 
třeba realizovat jako doplňkové řešení 
k jiným trvalým řešením, jež mají žadatelé 
o mezinárodní ochranu v EU k dispozici 
a od nichž nelze odhlížet, a vzhledem 
k tomu, že snahy v oblasti 
znovuusídlování uprchlíků by neměly být 
na úkor úsilí o zajištění spravedlivého a 
účinného přístupu k azylu v rámci EU,

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Georgios Papanikolaou

Návrh usnesení 
Bod odůvodnění Q

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Q. vzhledem k tomu, že pokud členské 
státy, které se nikdy nezapojily do 
programů pro znovuusídlování, nebudou 
mít přístup k lidským zdrojům, odbornému 
poradenství a neustálému monitorování 
úsilí v oblasti znovuusídlování, nebude pro 
ně vůbec snadné se zapojit,

Q. vzhledem k tomu, že pokud členské 
státy, které se nikdy nezapojily do 
programů pro znovuusídlování, nebudou 
mít přístup k informacím, lidským 
zdrojům, odbornému poradenství 
a neustálému monitorování úsilí v oblasti 
znovuusídlování, nebude pro ně vůbec 
snadné se zapojit, a bude tak nesnadné 
dosáhnout cíle, kterým je zapojení většího 
počtu členských států,

Or. el
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Pozměňovací návrh 19
Georgios Papanikolaou

Návrh usnesení 
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. požaduje rozvíjení iniciativy v 
souvislosti s informováním členských 
států o užitku, který přináší 
znovuusídlování uprchlíků;

Or. el

Pozměňovací návrh 20
Georgios Papanikolaou

Návrh usnesení 
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vybízí členské státy, aby podpořily 
zavedení mechanismů soukromého 
financování a obecnou součinnost státní a 
soukromé iniciativy s cílem posílit 
Evropský program znovuusídlení;

Or. el

Pozměňovací návrh 21
Rui Tavares

Návrh usnesení 
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. domnívá se, že nové finanční výhledy 
(na období 2007–2013) by měly stanovit 
specifický rámec pro znovuusídlování. 
Ten by mohl mít podobu odděleného 
fondu na znovuusídlování a měl by 
poskytovat finanční podporu 
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ambicióznějšímu programu 
znovuusídlování;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Georgios Papanikolaou

Návrh usnesení 
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4α. vítá nové Evakuační transitní centrum 
(ETC) v Rumunsku, které poskytuje 
dočasné útočiště uprchlíkům, které je 
naléhavě potřeba znovuusídlit a/nebo 
uprchlíkům, kteří nemohou zůstat v 
zemích prvního azylu. Vyzývá Komisi, aby 
tuto skutečnost vyhodnotila a podpořila 
znovuusídlování i prostřednictvím 
Evakuačního transitního centra;

Or. el

Pozměňovací návrh 23
Georgios Papanikolaou

Návrh usnesení 
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b . vítá ad hoc iniciativy některých 
členských států ohledně přijetí uprchlíků, 
které je třeba naléhavě znovuusídlit, 
uznává však, že iniciativy tohoto druhu 
musí mít organizovanější podobu;

Or. el
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Pozměňovací návrh 24
Rui Tavares

Návrh usnesení 
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že účinný program EU pro 
znovuusídlování by měl v mimořádných 
situacích či v případech nepředvídatelné 
události rychle a adekvátně reagovat, a že 
priority pro určitý rok by se měly 
stanovovat tak, aby v případě humanitární 
krize, která může nastat v průběhu tohoto 
roku, umožňovaly pohotovou reakci;

5. zdůrazňuje, že účinný program EU pro 
znovuusídlování by měl zajistit ochranu a 
trvalá řešení dlouhodobých rozvleklých 
situací uprchlíků a zároveň umožnit
v mimořádných situacích či v případech 
nepředvídatelné události rychle 
a adekvátně reagovat, a že priority pro 
určitý rok by se měly stanovovat tak, aby 
v případě humanitární krize, která může 
nastat v průběhu tohoto roku, umožňovaly 
pohotovou reakci;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Nadja Hirsch

Návrh usnesení 
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vybízí k tomu, aby partnerství 
veřejného a soukromého sektoru s 
nevládními organizacemi a další sociální 
partneři, jako jsou náboženské a etnické 
organizace, přispívali k realizaci 
znovuusídlování a k propagaci dobrovolné 
činnosti v této oblasti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 26
Nadja Hirsch, Rui Tavares

Návrh usnesení 
Bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. domnívá se, že obce, které jsou již 
zapojeny nebo se začínají podílet na 
znovuusídlování, by měly vytvářet 
partnerství a sdružovat se s jinými obcemi 
ve své zemi i v členských státech EU a tím 
v této oblasti umožnit výměnu zkušeností 
a posílení spolupráce v celé EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Georgios Papanikolaou

Návrh usnesení 
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že je potřeba získávat 
odborné znalosti a umožnit shromažďování 
a výměnu informací; zdůrazňuje také, že 
účinný program EU pro znovuusídlování 
musí členským státům(těm, které se 
programu již účastní nebo by se účastnit 
chtěly) umožňovat přístup k lidským 
zdrojům, odbornému poradenství 
a sdíleným informacím, které mohou být 
užitečné v každé fázi iniciativy spojené se 
znovuusídlováním;

7. zdůrazňuje, že je potřeba vytvořit 
organizovaný rámec spolupráce a v něm 
nadále získávat odborné znalosti a umožnit 
shromažďování a výměnu informací; 
zdůrazňuje také, že účinný program EU pro 
znovuusídlování musí členským 
státům(těm, které se programu již účastní 
nebo by se účastnit chtěly) umožňovat 
přístup k lidským zdrojům, odbornému 
poradenství a sdíleným informacím, které 
mohou být užitečné v každé fázi iniciativy 
spojené se znovuusídlováním; uznává, že 
všichni, kdo se účastní znovuusídlování, 
zvláště znovuusídlení uprchlíci, jsou 
významným zdrojem informací pro 
vyhodnocení iniciativ souvisejícíh se 
znovuusídlením;

Or. el
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Pozměňovací návrh 28
Georgios Papanikolaou

Návrh usnesení 
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá členské státy ke společnému 
hledání a výměně postupů vedoucích 
k lepší účinnosti, které mohou zahrnovat 
i zakládání společných misí, využívání 
společné infrastruktury (jako jsou např. 
tranzitní střediska) a pořádání návštěv ve 
členských státech za účelem vyhodnocení 
probíhajících iniciativ spojených se
znovuusídlováním;

8. vyzývá členské státy ke společnému 
hledání a výměně nejlepších postupů 
vedoucích k lepší účinnosti, které mohou 
zahrnovat i realizaci společných 
programů, vyhodnocování partnery, 
zakládání společných misí, využívání 
společné infrastruktury (jako jsou např. 
tranzitní střediska) a pořádání návštěv ve 
členských státech za účelem vyhodnocení 
probíhajících iniciativ spojených se
znovuusídlováním;

Or. el

Pozměňovací návrh 29
Georgios Papanikolaou

Návrh usnesení 
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. potvrzuje navíc svůj názor, že absence 
mechanismů spolupráce a koordinace mezi 
členskými státy zvyšuje náklady operací 
souvisejících se  znovuusídlováním 
a oslabuje jejich strategický dopad;

12. potvrzuje navíc svůj názor, že absence 
mechanismů spolupráce a koordinace mezi 
členskými státy zvyšuje náklady operací 
souvisejících se  znovuusídlováním, 
snižuje jejich přitažlivost a oslabuje jejich 
strategický dopad;

Or. el
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Pozměňovací návrh 30
Georgios Papanikolaou

Návrh usnesení 
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. trvá také na tom, že by oddělení pro 
otázky znovuusídlování mohlo hrát 
významnou úlohu při hodnocení kvality 
a účinnosti programu pro znovuusídlování 
na evropské úrovni, a to tím, že by na 
základě informací od institucí/orgánů 
zapojených v členských státech do iniciativ 
v oblasti znovuusídlování vypracovávalo 
výroční zprávy o všech činnostech;

16. trvá také na tom, že by oddělení pro 
otázky znovuusídlování mohlo hrát 
významnou úlohu při sledování a 
hodnocení kvality a účinnosti programu 
pro znovuusídlování na evropské úrovni, 
a to tím, že by na základě informací od 
institucí/orgánů zapojených v členských 
státech do iniciativ v oblasti 
znovuusídlování vypracovávalo výroční 
zprávy o všech činnostech;

Or. el

Pozměňovací návrh 31
Rui Tavares

Návrh usnesení 
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. uvědomuje si, že vhodný program pro 
znovuusídlování vyžaduje neustálou
aktualizaci státních příslušností a kategorií 
uprchlíků, kteří by měli být v rámci 
procesu znovuusídlování upřednostňováni, 
přičemž zvláštní ohled je třeba brát na 
mimořádné události v různých 
zeměpisných oblastech a obzvláště 
zranitelné osoby, které potřebují ochranu 
nejvíc;

19. uvědomuje si, že vhodný program pro 
znovuusídlování vyžaduje pravidelnou
aktualizaci státních příslušností a kategorií 
uprchlíků, kteří by měli být v rámci 
procesu znovuusídlování upřednostňováni, 
přičemž zvláštní ohled je třeba brát na 
mimořádné události v různých 
zeměpisných oblastech a obzvláště 
zranitelné osoby, které potřebují ochranu 
nejvíc;

Or. en
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Pozměňovací návrh 32
Rui Tavares

Návrh usnesení 
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. navrhuje, aby se výroční schůze 
odborné skupiny pro otázky 
znovuusídlování účastnila delegace 
poslanců z Výboru pro občanské svobody, 
spravedlnost a vnitřní věci, Výboru pro 
zahraniční věci a Výboru pro rozvoj;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Georgios Papanikolaou

Návrh usnesení 
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26α. uznává, že některé členské státy, 
především jihu Evropy, čelí větším 
těžkostem při přebírání iniciativy v 
souvislosti se znovuusídlováním, a to z 
důvodů velkého přistěhovaleckého tlaku, 
který je na ně již vyvíjen;

Or. el

Pozměňovací návrh 34
Rui Tavares

Návrh usnesení 
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. přesto však žádá, aby byly vytvořeny 
větší pobídky, které budou motivovat další 
členské státy k účasti na programu EU pro 

27. přesto však žádá, aby byly vytvořeny 
větší pobídky, které budou motivovat další 
členské státy k účasti na programu EU pro 
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znovuusídlování; uvědomuje si, že i když 
je větší finanční pomoc důležitá, nemělo by 
se zapomínat na EASO, které může 
v tomto ohledu představovat značný 
přínos, neboť se může snažit kompenzovat 
služby pro uprchlíky poskytované 
v členských státech a nabízet pomoc 
spojenou s nejúčinnějšími postupy pro 
přijetí a integraci;

znovuusídlování; uvědomuje si, že i když 
je větší finanční pomoc důležitá, nemělo by 
se zapomínat na EASO, které může 
v tomto ohledu představovat značný 
přínos, neboť se může snažit kompenzovat 
služby pro uprchlíky poskytované 
v členských státech zvýšením jejich kvality 
a nabízet pomoc spojenou s nejúčinnějšími 
postupy pro přijetí a integraci;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Georgios Papanikolaou

Návrh usnesení 
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27 přesto však žádá, aby byly vytvořeny 
větší pobídky, které budou motivovat další 
členské státy k účasti na programu EU pro 
znovuusídlování; uvědomuje si, že i když 
je větší finanční pomoc důležitá, nemělo by 
se zapomínat na EASO, které může 
v tomto ohledu představovat značný 
přínos, neboť se může snažit kompenzovat 
služby pro uprchlíky poskytované 
v členských státech a nabízet pomoc 
spojenou s nejúčinnějšími postupy pro 
přijetí a integraci;

27. přesto však žádá, aby byly vytvořeny 
větší pobídky, které budou motivovat další 
členské státy k účasti na programu EU pro 
znovuusídlování; uvědomuje si, že i když 
je větší finanční pomoc důležitá, nemělo by 
se zapomínat na EASO, které může 
v tomto ohledu představovat značný 
přínos, neboť se může snažit kompenzovat 
služby pro uprchlíky poskytované 
v členských státech zvýšením jejich kvality
a nabízet pomoc spojenou s nejúčinnějšími 
postupy pro přijetí a integraci;

Or. el

Pozměňovací návrh 36
Rui Tavares

Návrh usnesení 
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. navrhuje větší finanční pomoc 28. navrhuje větší finanční pomoc 
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členským státům, jež by se rády zapojily 
do programu EU pro znovuusídlování, 
s cílem snížit zátěž těchto států, která je 
s iniciativou v oblasti znovuusídlování
v počáteční fázi spojena; žádá, aby místo 
4000 EUR na uprchlíka členský stát 
obdržel 6 000 EUR na uprchlíka v prvním 
roce poskytování útočiště, 5 000 EUR ve 
druhém roce a 4 000 EUR ve zbývajících 
letech;  navrhuje, aby se s cílem zabránit 
nadměrnému dopadu na Evropský 
uprchlický fond, který by mohla mít snaha 
členských států poskytnout útočiště 
velkému počtu uprchlíků v prvním roce, 
stanovila určitá kvóta pro počet 
uprchlíků, pro něž je možné čerpat výše 
zmíněné částky;

členským státům, jež by se rády zapojily 
do programu EU pro znovuusídlování, 
s cílem poskytnout jim pomoc při 
vytváření udržitelného programu 
znovuusídlování a snížit zátěž těchto států, 
která je s podobnou iniciativou v počáteční 
fázi spojena;  navrhuje, s cílem zabránit 
nadměrnému dopadu na Evropský 
uprchlický fond, aby byla výše finanční 
pomoci po počátečních letech účasti na 
programu vyrovnána s ostatními 
členskými státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Simon Busuttil, Salvatore Iacolino, Stavros Lambrinidis, Georgios Papanikolaou

Návrh usnesení 
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. zároveň připomíná doporučení 
Evropského parlamentu ze dne 7. května 
2007 o povinné solidaritě při 
znovuusídlování uprchlíků, kteří již 
pobývají v členských státech; domnívá se 
tedy, že mechanismus znovuusídlování by 
měl být dostupný a použitelný k 
přemísťování osob, které požívají 
mezinárodní ochrany, v rámci EU 
z členských států, které vzhledem ke své 
zeměpisné poloze či demografické situaci 
čelí specifickým a nepřiměřeným tlakům 
na své vnitrostátní azylové systémy; vyzývá 
k tomu, aby na tyto programy 
znovuusídlování byly vyčleněny patřičné 
finanční prostředky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 38
Georgios Papanikolaou

Návrh usnesení 
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. domnívá se, že účinný program EU pro 
znovuusídlování musí zahrnovat 
ustanovení o vyhodnocovacích 
mechanismech, neboť klade důraz na 
kvalitu znovuusídlování v každém 
členském státě a na dobré standardy přijetí 
a integrace uprchlíků;

30. domnívá se, že účinný program EU pro 
znovuusídlování musí zahrnovat 
ustanovení o vyhodnocovacích 
mechanismech, neboť klade důraz na 
kvalitu znovuusídlování v každém 
členském státě a na dobré standardy ve 
všech fázích od uznání až po přijetí 
a integraci uprchlíků;

Or. el

Pozměňovací návrh 39
Nadja Hirsch, Rui Tavares

Návrh usnesení 
Bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. vyzývá členské státy zapojené do 
programu znovuusídlování k vyhodnocení 
opatření, která přijaly v rámci postupu 
znovuusídlování, a tím zajistit a zlepšit 
integraci uprchlíků. Členské státy by 
rovněž měly pravidelně sledovat integraci 
uprchlíků;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Georgios Papanikolaou

Návrh usnesení 
Bod 31
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. je toho názoru, že vládní orgány by 
měly co nejvíce upevnit spolupráci 
s nevládními subjekty (např. 
s mezinárodními a místními nevládními 
organizacemi) a využívat jejich odborných 
znalostí a zkušeností s prací s uprchlíky při 
vytváření iniciativ v oblasti 
znovuusídlování uprchlíků;

31. je toho názoru, že vládní orgány by 
měly co nejvíce upevnit spolupráci 
s nevládními subjekty (např. 
s mezinárodními a místními nevládními 
organizacemi) a využívat jejich odborných 
znalostí a zkušeností s prací s uprchlíky při 
vytváření iniciativ v oblasti 
znovuusídlování uprchlíků; 
prostřednictvím spolupráce občanské 
společnosti s Evropským programem pro 
znovuusídlování bude posílena jeho 
pozice a usnadněno přijetí členskými státy 
a místními společnostmi.

Or. el

Pozměňovací návrh 41
Roberta Angelilli, Georgios Papanikolaou, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław 
Sonik, Anna Záborská 

Návrh usnesení 
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. je toho názoru, že vládní orgány by 
měly co nejvíce upevnit spolupráci 
s nevládními subjekty (např.
s mezinárodními a místními nevládními 
organizacemi) a využívat jejich odborných 
znalostí a zkušeností s prací s uprchlíky při 
vytváření iniciativ v oblasti 
znovuusídlování uprchlíků;

31. je toho názoru, že vládní orgány by 
měly co nejvíce upevnit spolupráci 
s nevládními subjekty (např. s církvemi a
mezinárodními a místními nevládními 
organizacemi) a využívat jejich odborných 
znalostí a zkušeností s prací s uprchlíky při 
vytváření iniciativ v oblasti 
znovuusídlování uprchlíků;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Georgios Papanikolaou

Návrh usnesení 
Bod 32
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. podporuje velké úsilí na straně všech 
zúčastněných subjektů, jehož cílem je 
umožnit uprchlíkům, a to zejména těm 
nejzranitelnějším, přístup k vhodnému 
bydlení, zdravotní péči, vzdělání, 
jazykovým kursům a psychologické 
pomoci, a zajistit tak jejich úspěšnou 
integraci;

32. podporuje velké úsilí na straně všech 
zúčastněných subjektů, jehož cílem je 
umožnit uprchlíkům, a to zejména těm 
nejzranitelnějším, přístup k vhodnému 
bydlení, zdravotní péči, vzdělání, 
jazykovým kursům a psychologické 
pomoci, ale i na trh práce, a zajistit tak 
jejich úspěšnou integraci;

Or. el

Pozměňovací návrh 43
Rui Tavares

Návrh usnesení 
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. žádá UNHCR a místní nevládní 
organizace, aby stanovily jasná kritéria pro 
kvalitu znovuusídlování a sledovaly 
znovuusídlování uprchlíků, a přispěly tak 
k hodnocení činnosti vykonávané 
členskými státy v souvislosti se 
znovuusídlováním;

33. žádá úřad EASO, a konkrétně jeho 
navrhované oddělení pro 
znovuusídlování, aby v úzké spolupráci 
s UNHCR, nevládními organizacemi a 
místními orgány stanovily jasná kritéria 
pro kvalitu znovuusídlování a sledovaly 
znovuusídlování uprchlíků, a přispěly tak 
k hodnocení činnosti vykonávané 
členskými státy v souvislosti se 
znovuusídlováním;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Nadja Hirsch, Rui Tavares

Návrh usnesení 
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. žádá UNHCR a místní nevládní 33. žádá UNHCR, oddělení pro 
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organizace, aby stanovily jasná kritéria pro 
kvalitu znovuusídlování a sledovaly 
znovuusídlování uprchlíků, a přispěly tak 
k hodnocení činnosti vykonávané 
členskými státy v souvislosti se 
znovuusídlováním;

znovuusídlování a místní nevládní 
organizace, aby přispěly ke stanovení 
jasných kritérií pro kvalitu 
znovuusídlování a sledovaly 
znovuusídlování uprchlíků, a přispěly tak 
k hodnocení činnosti vykonávané 
členskými státy v souvislosti se 
znovuusídlováním;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Roberta Angelilli, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Anna Záborská

Návrh usnesení 
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. žádá UNHCR a místní nevládní 
organizace, aby stanovily jasná kritéria pro 
kvalitu znovuusídlování a sledovaly 
znovuusídlování uprchlíků, a přispěly tak 
k hodnocení činnosti vykonávané 
členskými státy v souvislosti se 
znovuusídlováním;

33. žádá UNHCR, církve a místní nevládní 
organizace, aby stanovily jasná kritéria pro 
kvalitu znovuusídlování a sledovaly 
znovuusídlování uprchlíků, a přispěly tak 
k hodnocení činnosti vykonávané 
členskými státy v souvislosti se 
znovuusídlováním;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Georgios Papanikolaou

Návrh usnesení 
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. žádá UNHCR a místní nevládní 
organizace, aby stanovily jasná kritéria pro 
kvalitu znovuusídlování a sledovaly 
znovuusídlování uprchlíků, a přispěly tak 
k hodnocení činnosti vykonávané 
členskými státy v souvislosti se 
znovuusídlováním;

33 žádá UNHCR a místní nevládní 
organizace, aby stanovily jasná kritéria pro 
kvalitu znovuusídlování a sledovaly 
znovuusídlování uprchlíků, a přispěly tak 
k hodnocení činnosti vykonávané 
členskými státy v souvislosti se 
znovuusídlováním a k jejímu dalšímu 
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zlepšování;

Or. el


