
AM\806907PL.doc PE439.335v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

2009/2240(INI)

5.3.2010

POPRAWKI
1 - 46

Projekt sprawozdania
Rui Tavares
(PE431.182v01-00)

w sprawie ustanowienia wspólnego unijnego programu przesiedleń 
(2009/2240(INI))



PE439.335v01-00 2/25 AM\806907PL.doc

PL

AM_Com_NonLegReport



AM\806907PL.doc 3/25 PE439.335v01-00

PL

Poprawka 1
Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Anna Záborská

Projekt rezolucji
Odniesienie 5a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając konkluzje z 2908. 
posiedzenia Rady ds. Wymiaru 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
z dnia 28 listopada 2008 r. ((16325/1/08 
REV 1 (Presse 344)) ze szczególnym 
uwzględnieniem przyjmowania 
uchodźców z Iraku,

Or. en

Poprawka 2
Simon Busuttil, Salvatore Iacolino, Stavros Lambrinidis, Georgios Papanikolaou

Projekt rezolucji
Odniesienie 9a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając rezolucję Parlamentu 
Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. 
w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego 
kryteria i mechanizmy określania państwa 
członkowskiego odpowiedzialnego za 
rozpatrzenie wniosku o udzielenie 
ochrony międzynarodowej złożonego 
w jednym z państw członkowskich przez 
obywatela kraju trzeciego lub 
bezpaństwowca (COD/2008/0243),

Or. en
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Poprawka 3
Georgios Papanikolaou

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że sprawiedliwa i 
realna polityka migracyjna w Unii 
Europejskiej, pociągająca za sobą 
ustanowienie wspólnego europejskiego 
systemu azylowego, musi obejmować 
skuteczny program przesiedleń, który 
zapewni trwałe rozwiązanie kwestii 
uchodźców, którzy nie mogą powrócić do 
kraju pochodzenia i których ochrona nie 
może zostać zapewniona w kraju 
pierwszego azylu,

A. mając na uwadze, że sprawiedliwa 
i realna polityka migracyjna w Unii 
Europejskiej, pociągająca za sobą 
ustanowienie wspólnego europejskiego 
systemu azylowego, musi obejmować 
skuteczny, solidny i trwały program 
przesiedleń, który zapewni trwałe 
rozwiązanie kwestii uchodźców, którzy nie 
mogą powrócić do kraju pochodzenia 
i których ochrona nie może zostać 
zapewniona w kraju pierwszego azylu,

Or. el

Poprawka 4
Simon Busuttil, Salvatore Iacolino, Stavros Lambrinidis, Georgios Papanikolaou

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że sprawiedliwa i 
realna polityka migracyjna w Unii 
Europejskiej, pociągająca za sobą 
ustanowienie wspólnego europejskiego 
systemu azylowego, musi obejmować 
skuteczny program przesiedleń, który 
zapewni trwałe rozwiązanie kwestii 
uchodźców, którzy nie mogą powrócić do 
kraju pochodzenia i których ochrona nie 
może zostać zapewniona w kraju 
pierwszego azylu,

A. mając na uwadze, że sprawiedliwa 
i realna polityka migracyjna w Unii 
Europejskiej, pociągająca za sobą 
ustanowienie wspólnego europejskiego 
systemu azylowego, musi obejmować 
skuteczny program przesiedleń, który 
zapewni trwałe rozwiązanie kwestii 
uchodźców, którzy nie mogą powrócić do 
kraju pochodzenia i których ochrona i byt 
nie mogą zostać zapewnione w kraju 
pierwszego azylu,

Or. en
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Poprawka 5
Georgios Papanikolaou

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że przesiedlenie służy 
nie tylko celom humanitarnym względem 
przesiedlanych osób, lecz także 
częściowemu odciążeniu krajów trzecich w 
związku z przyjmowaniem dużej liczby 
uchodźców,

B. mając na uwadze, że przesiedlenie służy 
nie tylko celom humanitarnym względem 
przesiedlanych osób, lecz także 
częściowemu odciążeniu krajów trzecich 
w związku z przyjmowaniem dużej liczby 
uchodźców, i jest bardzo przydatnym 
instrumentem podziału odpowiedzialności,

Or. el

Poprawka 6
Georgios Papanikolaou

Projekt rezolucji
Punkt Ca preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że strategiczne 
wykorzystanie programu przesiedleń może 
przynieść bezpośrednie i pośrednie 
korzyści nie tylko przesiedlanym 
uchodźcom, lecz również innym 
uchodźcom pozostającym w kraju 
pierwszego azylu, krajowi przyjmującemu 
i innym krajom, a także w odniesieniu do 
wszystkich międzynarodowych ustaleń 
dotyczących ich ochrony,

Or. el

Poprawka 7
Georgios Papanikolaou

Projekt rezolucji
Punkt Cb preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że program 
przesiedleń może pomóc zniechęcić do 
nielegalnej imigracji uchodźców 
zamierzających dostać się na terytorium 
Unii Europejskiej,

Or. el

Poprawka 8
Georgios Papanikolaou

Projekt rezolucji
Punkt Cc preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cc. mając na uwadze, że konieczność 
okazania solidarności krajom trzecim, 
w których schroniła się znaczna liczba
uchodźców wymagających 
międzynarodowej ochrony, jest głównym 
czynnikiem i odzwierciedla konieczność 
okazania solidarności również w ramach 
UE, 

Or. el

Poprawka 9
Georgios Papanikolaou

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że należy dbać o 
współpracę z krajami trzecimi, które 
przeprowadziły już kilka programów 
przesiedleń, tak aby skorzystać z ich 
doświadczeń związanych ze środkami 
dotyczącymi integracji i ogólnej jakości 

F. mając na uwadze, że należy dbać 
o współpracę z krajami trzecimi, które 
przeprowadziły już kilka programów 
przesiedleń, tak aby poprzez wymianę 
najlepszych praktyk skorzystać z ich 
doświadczeń związanych ze środkami 
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inicjatyw w zakresie przesiedleń, dotyczącymi przyjmowania i integracji 
oraz ogólnej jakości inicjatyw w zakresie 
przesiedleń,

Or. el

Poprawka 10
Rui Tavares

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że zarówno
organizacje lokalne, jak i międzynarodowe, 
rządowe i pozarządowe, w szczególności 
UNCHR, powinny być zaangażowane na 
wszystkich etapach programu przesiedleń 
UE, zapewniając wkład w postaci 
szczegółowych informacji, ekspertyzy w 
zakresie logistyki oraz doświadczenia w 
tego typu działaniach,

G. mając na uwadze, że zarówno 
organizacje lokalne, jak i międzynarodowe, 
rządowe i pozarządowe, w szczególności 
UNCHR, powinny być zaangażowane na 
wszystkich etapach programu przesiedleń 
UE, zapewniając wkład w postaci 
szczegółowych informacji, specjalistycznej 
wiedzy technicznej, prognozowania 
w zakresie logistyki oraz doświadczenia 
w tego typu działaniach,

Or. en

Poprawka 11
Georgios Papanikolaou

Projekt rezolucji
Punkt Ga preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że europejski 
program przesiedleń nie powinien jeszcze 
bardziej komplikować procesu 
przesiedlania,

Or. el
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Poprawka 12
Rui Tavares

Projekt rezolucji
Punkt Ea preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że w swojej 
rezolucji z dnia 7 maja 2009 r. Parlament 
Europejski również wzywał do 
obowiązkowej solidarności przy
przesiedlaniu uchodźców w ramach UE, 
m.in. w przypadku, gdy zdolności 
przyjmowania jednego państwa 
członkowskiego są niewystarczające, aby 
ułatwić przesiedlenia osób objętych 
ochroną międzynarodową do innego 
państwa członkowskiego, pod warunkiem 
uzyskania zgody zainteresowanych osób i 
przestrzegania ich praw podstawowych, 

Or. en

Poprawka 13
Georgios Papanikolaou

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że Europejski Urząd 
Wsparcia w dziedzinie Azylu ma zacząć 
działać w 2010 r.; mając na uwadze, że 
Urząd będzie mógł zapewnić wsparcie 
państwom członkowskim w realizowaniu 
inicjatyw w dziedzinie przesiedleń, 
zapewniając jednocześnie koordynację z 
innymi obszarami polityki w UE, 

H. mając na uwadze, że Europejski Urząd 
Wsparcia w dziedzinie Azylu ma zacząć 
działać w 2010 r.; mając na uwadze, że 
Urząd będzie mógł zapewnić wsparcie 
państwom członkowskim w realizowaniu 
inicjatyw w dziedzinie przesiedleń, 
zapewniając jednocześnie koordynację 
z innymi obszarami polityki w UE; mając 
na uwadze, że Europejski Urząd Wsparcia 
w dziedzinie Azylu powinien aktywnie 
uczestniczyć w rozmowach między 
państwami członkowskimi, Komisją 
i UNHCR,
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Or. el

Poprawka 14
Georgios Papanikolaou

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że należy zwracać 
uwagę nie tylko na potrzebę 
zaangażowania większej liczby państw 
członkowskich w działania związane z 
przesiedlaniem uchodźców, ale również na 
jakość i skuteczność przesiedleń, 
koncentrując się na środkach dotyczących 
integracji,

I. mając na uwadze, że należy zwracać 
uwagę nie tylko na potrzebę 
zaangażowania większej liczby państw 
członkowskich w działania związane 
z przesiedlaniem uchodźców, ale również 
na jakość, stabilność i skuteczność 
przesiedleń, koncentrując się na środkach 
dotyczących integracji,

Or. el

Poprawka 15
Georgios Papanikolaou

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że dostęp do miejsc 
pracy dla osób dorosłych oraz 
natychmiastowa integracja nieletnich w 
szkołach stanowią zasadniczy krok, aby 
zapewnić powodzenie i skuteczność 
inicjatyw w zakresie przesiedleń,

K. mając na uwadze, że dostęp do miejsc 
pracy dla osób dorosłych oraz 
natychmiastowa integracja nieletnich 
w szkołach stanowią zasadniczy krok, aby 
zapewnić powodzenie i skuteczność 
inicjatyw w zakresie przesiedleń, oraz że 
w związku z tym osoby te powinny mieć 
dostęp do usług poradnictwa 
edukacyjnego i zawodowego, 

Or. el

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

Projekt rezolucji
Punkt L preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że istnieje wiele 
podmiotów zarówno w administracji 
publicznej (np. gminy), jak i w 
społeczeństwie obywatelskim, od 
organizacji pozarządowych po organizacje 
charytatywne, od szkół po ośrodki pomocy 
społecznej, które posiadają doświadczenie 
i wiedzę specjalistyczną konieczne do 
wdrożenia środków następczych,

L. mając na uwadze, że wiele podmiotów 
w administracji publicznej (np. gminy)
i w społeczeństwie obywatelskim (od 
organizacji pozarządowych po organizacje 
charytatywne, od szkół po ośrodki pomocy 
społecznej), a także kościoły, posiadają 
doświadczenie i wiedzę specjalistyczną 
konieczne do wdrożenia środków 
następczych,

Or. en

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

Projekt rezolucji
Punkt O preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że przesiedlenia 
należy realizować jako element 
dodatkowy, nie zapominając o innych 
trwałych rozwiązaniach na rzecz osób 
ubiegających się o ochronę 
międzynarodową w UE,

O. mając na uwadze, że przesiedlenia 
należy realizować jako element 
dodatkowy, nie zapominając o innych 
trwałych rozwiązaniach na rzecz osób 
ubiegających się o ochronę 
międzynarodową w UE, a wysiłki 
podejmowane w celu przesiedlania 
uchodźców nie powinny ograniczać prób 
zagwarantowania sprawiedliwego 
i skutecznego dostępu do procedur 
azylowych w UE,

Or. en
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Poprawka 18
Georgios Papanikolaou

Projekt rezolucji
Punkt Q preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

Q. mając na uwadze, że bez dostępu do 
zasobów ludzkich, porad eksperckich i 
stałego monitorowania działań w zakresie 
przesiedleń państwa członkowskie, które 
nigdy nie brały udziału w programach 
przesiedleń, będą odczuwać trudności we 
włączeniu się w tego typu działania,

Q. mając na uwadze, że bez dostępu do 
informacji, zasobów ludzkich, porad 
eksperckich i stałego monitorowania 
działań w zakresie przesiedleń państwa 
członkowskie, które nigdy nie brały 
udziału w programach przesiedleń, będą 
odczuwać trudności we włączeniu się 
w tego typu działania, a cel, jakim jest
zaangażowanie większej liczby państw 
członkowskich, będzie trudny do 
osiągnięcia,

Or. el

Poprawka 19
Georgios Papanikolaou

Projekt rezolucji
Ustęp 2a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. wzywa do przedsięwzięcia środków 
mających na celu informowanie państw 
członkowskich i lokalnych władz 
o korzyściach płynących z przesiedlania 
uchodźców;

Or. el

Poprawka 20
Georgios Papanikolaou

Projekt rezolucji
Ustęp 3a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

3a. apeluje do państw członkowskich 
o wspieranie tworzenia mechanizmów 
finansowania prywatnego i podejmowanie 
częstszych inicjatyw publiczno-
prywatnych w celu wzmocnienia 
europejskiego programu przesiedleń;

Or. el

Poprawka 21
Rui Tavares

Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. uważa, że w ramach nowej
perspektywy finansowej (2013–2017) 
należy przeznaczyć specjalną pulę na 
przesiedlenia; taka pula mogłaby mieć 
postać celowego funduszu 
przesiedleniowego i z niej powinno 
udzielać się wsparcia finansowego na 
rzecz bardziej ambitnego programu 
przesiedleń;

Or. en

Poprawka 22
Georgios Papanikolaou

Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. z zadowoleniem przyjmuje otwarcie 
nowego Awaryjnego Centrum 
Tranzytowego (ECT) w Rumunii, 
oferującego tymczasowe zakwaterowanie 
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uchodźcom, których trzeba pilnie 
przesiedlić, i/lub uchodźcom, którzy nie 
mogą pozostać w kraju pierwszego azylu; 
wzywa Komisję do korzystania z niego 
oraz do wspierania przesiedleń poprzez 
Awaryjne Centrum Tranzytowe;

Or. el

Poprawka 23
Georgios Papanikolaou

Projekt rezolucji
Ustęp 4b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy 
ad hoc podejmowane przez kilka państw 
członkowskich przy udzielaniu 
schronienia uchodźcom, których trzeba 
pilnie przesiedlić, jednocześnie uznając 
konieczność nadania takim inicjatywom 
bardziej zorganizowanej postaci;

Or. el

Poprawka 24
Rui Tavares

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla, że skuteczny unijny program 
przesiedleń powinien dawać możliwość 
szybkiego i odpowiedniego reagowania na 
wypadek nagłej lub nieprzewidzianej 
sytuacji awaryjnej oraz że ustalanie 
rocznych priorytetów powinno przebiegać 
tak, żeby ułatwić szybką reakcję w nagłych 
kryzysach humanitarnych, które mogą 
wystąpić w ciągu danego roku;

5. podkreśla, że skuteczny unijny program 
przesiedleń powinien dawać możliwość 
ochrony i trwałych rozwiązań zarówno 
w przypadku przedłużających się pobytów 
uchodźców, jak również szybkiego i 
odpowiedniego reagowania na wypadek 
nagłej lub nieprzewidzianej sytuacji 
awaryjnej oraz że ustalanie rocznych 
priorytetów powinno przebiegać tak, żeby 
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ułatwić szybką reakcję w nagłych 
kryzysach humanitarnych, które mogą 
wystąpić w ciągu danego roku;

Or. en

Poprawka 25
Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Ustęp 6a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. zachęca do publiczno-prywatnej 
współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi partnerami 
społecznymi, takimi jak organizacje 
religijne i etniczne, w celu wsparcia 
wdrażania programu przesiedleń 
i propagowania pracy w ramach 
wolontariatu w tej dziedzinie;

Or. en

Poprawka 26
Nadja Hirsch, Rui Tavares

Projekt rezolucji
Ustęp 6b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. jest przekonany, że gminy już 
zaangażowane lub angażujące się 
w program przesiedleń powinny tworzyć 
partnerstwa z innymi gminami w swoim 
kraju i w państwach członkowskich UE 
w celu wymiany doświadczeń w tej 
dziedzinie oraz wzmacniania współpracy 
w całej UE;

Or. en
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Poprawka 27
Georgios Papanikolaou

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla potrzebę pozyskiwania wiedzy 
specjalistycznej oraz ułatwienia zbierania 
i wymiany informacji; zwraca również 
uwagę, że skuteczny unijny program 
przesiedleń musi zapewniać państwom 
członkowskim (tym, które już uczestniczą 
w programie i tym, które pragną w nim 
uczestniczyć) dostęp do zasobów ludzkich, 
porad eksperckich i wymiany informacji, 
które mogą być potrzebne na każdym 
etapie inicjatywy w zakresie przesiedleń;

7. podkreśla potrzebę stworzenia 
zorganizowanych ram współpracy przy 
pomocy środków z zakresu pozyskiwania 
wiedzy specjalistycznej oraz ułatwienia 
zbierania i wymiany informacji; zwraca 
również uwagę, że skuteczny unijny 
program przesiedleń musi zapewniać 
państwom członkowskim (tym, które już 
uczestniczą w programie i tym, które 
pragną w nim uczestniczyć) dostęp do 
zasobów ludzkich, porad eksperckich 
i wymiany informacji, które mogą być 
potrzebne na każdym etapie inicjatywy 
w zakresie przesiedleń; uznaje, że 
wszystkie podmioty zaangażowane 
w przesiedlenia, a zwłaszcza przesiedlani 
uchodźcy, stanowią cenne źródło 
informacji dla oceny inicjatyw w zakresie 
przesiedleń;

Or. el

Poprawka 28
Georgios Papanikolaou

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa do omówienia i wymiany 
praktyk, które sprzyjają wydajności między 
państwami członkowskimi, co może 
przyjąć formę wspólnych misji, 
wykorzystania wspólnych infrastruktur 
(takich jak ośrodki tranzytowe) oraz 

8. wzywa do omówienia i wymiany 
najlepszych praktyk, które sprzyjają 
wydajności między państwami 
członkowskimi, co może przyjąć formę 
wspierania wspólnych programów, 
wzajemnej oceny, wspólnych misji, 
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organizowania misji do państw 
członkowskich celem oceny trwających 
inicjatyw w zakresie przesiedleń;

wykorzystania wspólnych infrastruktur 
(takich jak ośrodki tranzytowe) oraz 
organizowania misji do państw 
członkowskich celem oceny trwających 
inicjatyw w zakresie przesiedleń;

Or. el

Poprawka 29
Georgios Papanikolaou

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zgadza się ponadto z poglądem, że brak 
mechanizmów współpracy i koordynacji 
pomiędzy państwami członkowskimi
podnosi koszty operacyjne związane z 
przesiedleniami i zmniejsza ich znaczenie 
strategiczne;

12. zgadza się ponadto z poglądem, że brak 
mechanizmów współpracy i koordynacji 
pomiędzy państwami członkowskimi 
podnosi koszty operacyjne związane z 
przesiedleniami, zmniejsza atrakcyjność 
operacji związanych z przesiedleniami
i zmniejsza ich znaczenie strategiczne;

Or. el

Poprawka 30
Georgios Papanikolaou

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. domaga się, aby dział ds. przesiedleń 
odegrał ważną rolę w ocenie skuteczności i 
jakości programu przesiedleń na szczeblu 
UE poprzez opracowywanie rocznych 
sprawozdań na temat wszystkich działań, 
w oparciu o informacje zebrane przez 
instytucje/władze zaangażowane w 
inicjatywy w zakresie przesiedleń w 
państwach członkowskich;

16. domaga się, aby dział ds. przesiedleń 
odegrał ważną rolę w monitorowaniu 
i ocenie skuteczności i jakości programu 
przesiedleń na szczeblu UE poprzez 
opracowywanie rocznych sprawozdań na 
temat wszystkich działań, w oparciu 
o informacje zebrane przez 
instytucje/władze zaangażowane 
w inicjatywy w zakresie przesiedleń 
w państwach członkowskich;
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Or. el

Poprawka 31
Rui Tavares

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. przyznaje, że odpowiedni program 
przesiedleń wymaga stałego uaktualniania 
narodowości i kategorii uchodźców, które 
są traktowane priorytetowo w procesie 
przesiedleń, ze szczególnym 
uwzględnieniem nagłych sytuacji 
uwarunkowanych geograficznie i 
szczególnie narażonych osób, które w 
największym stopniu potrzebują ochrony;

19. Przyznaje, że odpowiedni program 
przesiedleń wymaga regularnego 
uaktualniania narodowości i kategorii 
uchodźców, które są traktowane 
priorytetowo w procesie przesiedleń, ze 
szczególnym uwzględnieniem nagłych 
sytuacji uwarunkowanych geograficznie 
i szczególnie narażonych osób, które 
w największym stopniu potrzebują 
ochrony;

Or. en

Poprawka 32
Rui Tavares

Projekt rezolucji
Ustęp 20a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. proponuje, aby delegacja składająca 
się posłów należących do Komisji 
Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwość 
i Spraw Wewnętrznych (LIBE), Komisji 
Spraw Zagranicznych (AFET) i Komisji 
Rozwoju (DEVE) uczestniczyła w 
corocznym posiedzeniu grupy ekspertów 
ds. przesiedleń;

Or. en
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Poprawka 33
Georgios Papanikolaou

Projekt rezolucji
Ustęp 26a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. uznaje, że niektóre państwa 
członkowskie, zwłaszcza w południowej 
Europie, borykają się z dodatkowymi 
trudnościami w odniesieniu do środków 
dotyczących przesiedleń, ponieważ 
państwa te i tak są narażone na 
obciążenia, będące rezultatem migracji;

Or. el

Poprawka 34
Rui Tavares

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. niemniej jednak wzywa do 
wprowadzenia większych zachęt, tak aby 
więcej państw członkowskich włączyło się 
do udziału w unijnym programie 
przesiedleń; przyznaje, że choć ważne jest 
zwiększenie pomocy finansowej, nie 
powinno się jednak podważać wkładu, jaki 
może zapewnić Europejski Urząd 
Wsparcia w dziedzinie Azylu w 
odniesieniu do tego zagadnienia poprzez 
próby wyrównania usług świadczonych 
uchodźcom w państwach członkowskich 
oraz poprzez służenie pomocą w zakresie 
najskuteczniejszych praktyk przyjmowania 
i integracji uchodźców;

27. niemniej jednak wzywa do 
wprowadzenia większych zachęt, tak aby 
więcej państw członkowskich włączyło się 
do udziału w unijnym programie 
przesiedleń; przyznaje, że choć ważne jest 
zwiększenie pomocy finansowej, nie 
powinno się jednak podważać wkładu, jaki 
może zapewnić Europejski Urząd 
Wsparcia w dziedzinie Azylu 
w odniesieniu do tego zagadnienia poprzez 
próby wyrównania usług świadczonych 
uchodźcom w państwach członkowskich 
przez poprawianie jakości tych usług oraz 
poprzez służenie pomocą w zakresie 
najskuteczniejszych praktyk przyjmowania 
i integracji uchodźców;

Or. en
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Poprawka 35
Georgios Papanikolaou

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. niemniej jednak wzywa do 
wprowadzenia większych zachęt, tak aby 
więcej państw członkowskich włączyło się 
do udziału w unijnym programie 
przesiedleń; przyznaje, że choć ważne jest 
zwiększenie pomocy finansowej, nie 
powinno się jednak podważać wkładu, jaki 
może zapewnić Europejski Urząd 
Wsparcia w dziedzinie Azylu w 
odniesieniu do tego zagadnienia poprzez 
próby wyrównania usług świadczonych 
uchodźcom w państwach członkowskich 
oraz poprzez służenie pomocą w zakresie 
najskuteczniejszych praktyk przyjmowania 
i integracji uchodźców;

27. niemniej jednak wzywa do 
wprowadzenia większych zachęt, tak aby 
więcej państw członkowskich włączyło się 
do udziału w unijnym programie 
przesiedleń; przyznaje, że choć ważne jest 
zwiększenie pomocy finansowej, nie 
powinno się jednak podważać wkładu, jaki 
może zapewnić Europejski Urząd 
Wsparcia w dziedzinie Azylu 
w odniesieniu do tego zagadnienia poprzez 
próby wyrównania i poprawy jakości usług 
świadczonych uchodźcom w państwach 
członkowskich oraz poprzez służenie 
pomocą w zakresie najskuteczniejszych 
praktyk przyjmowania i integracji 
uchodźców;

Or. el

Poprawka 36
Rui Tavares

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. zaleca zwiększenie wsparcia 
finansowego dla państw członkowskich, 
które pragną uczestniczyć w unijnym 
programie przesiedleń, aby zmniejszyć 
początkowe obciążenie związane z 
uruchamianiem inicjatywy dotyczącej 
przesiedleń; domaga się, aby państwa 
członkowskie otrzymały 6000 EUR na 
uchodźcę w pierwszym roku przyjęcia, 
5000 EUR w drugim roku i następnie 
4000 EUR w latach kolejnych, zamiast 

28. zaleca zwiększenie wsparcia 
finansowego dla państw członkowskich, 
które pragną uczestniczyć w unijnym 
programie przesiedleń, aby ułatwić im 
opracowanie trwałego programu 
przesiedleń i zmniejszyć początkowe 
obciążenie związane z uruchamianiem 
takiej inicjatywy; proponuje, aby w celu 
uniknięcia nadmiernego obciążenia dla 
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Uchodźców wartość wsparcia 
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stałej kwoty 4000 EUR na uchodźcę;
proponuje, aby w celu uniknięcia 
nadmiernego obciążenia dla Europejskiego 
Funduszu na rzecz Uchodźców 
spowodowanego chęcią przyjęcia przez 
państwa członkowskie dużej liczby 
uchodźców w pierwszym roku, wyżej 
wymienione kwoty mogłyby zostać 
udostępnione tylko dla ustalonej liczby 
uchodźców;

finansowego została po upływie 
pierwszego roku uczestnictwa w tym 
programie wyrównana względem innych 
państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 37
Simon Busuttil, Salvatore Iacolino, Stavros Lambrinidis, Georgios Papanikolaou

Projekt rezolucji
Ustęp 28a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. przypomina jednocześnie zalecenia 
Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 
2009 r. dotyczące obowiązkowej 
solidarności w odniesieniu do przesiedleń 
uchodźców już przebywających 
w państwach członkowskich; jest 
przekonany, że mechanizm przesiedleń 
powinien w związku z tym być otwarty na 
i mieć zastosowanie do wewnątrzunijnych 
przesiedleń osób objętych ochroną 
międzynarodową przebywających na 
terytorium państw członkowskich, które 
borykają się z konkretnymi i 
nieproporcjonalnymi problemami 
dotyczącymi swoich krajowych systemów 
azylowych, spowodowanymi w 
szczególności położeniem geograficznym 
i sytuacją demograficzną tych państw; 
domaga się przeznaczenia odpowiednich 
środków finansowych na takie 
wewnątrzunijne programy przesiedleń;

Or. en
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Poprawka 38
Georgios Papanikolaou

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. jest zdania, że skuteczny unijny 
program przesiedleń musi obejmować 
postanowienia na temat środków 
monitorujących, z naciskiem na jakość 
przesiedleń w każdym z państw 
członkowskich i dobre warunki 
przyjmowania i integracji uchodźców;

30. jest zdania, że skuteczny unijny 
program przesiedleń musi obejmować 
postanowienia na temat środków 
monitorujących, z naciskiem na jakość 
przesiedleń w każdym z państw 
członkowskich i dobre warunki na każdym 
etapie od uznawania do przyjmowania 
i integracji uchodźców;

Or. el

Poprawka 39
Nadja Hirsch, Rui Tavares

Projekt rezolucji
Ustęp 30a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30a. wzywa państwa członkowskie 
zaangażowane w program przesiedleń do 
oceny środków, jakie przedsięwzięły w 
ramach procedury przesiedleń, aby 
zapewnić i poprawić integrację 
uchodźców; państwa członkowskie 
powinny również regularnie monitorować 
integrację uchodźców;

Or. en

Poprawka 40
Georgios Papanikolaou

Projekt rezolucji
Ustęp 31
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Projekt rezolucji Poprawka

31. uważa, że władze rządowe powinny 
zachęcać do jak najbliższej współpracy z 
podmiotami pozarządowymi (na przykład 
międzynarodowymi i lokalnymi 
organizacjami pozarządowymi) i korzystać 
z wiedzy fachowej i bliskości tych 
ostatnich w zapewnianiu najlepszych i 
najskuteczniejszych inicjatyw dotyczących 
przesiedleń uchodźców;

31. uważa, że władze rządowe powinny 
zachęcać do jak najbliższej współpracy 
z podmiotami pozarządowymi (na przykład 
międzynarodowymi i lokalnymi 
organizacjami pozarządowymi) i korzystać 
z wiedzy fachowej i bliskości tych 
ostatnich w zapewnianiu najlepszych 
i najskuteczniejszych inicjatyw 
dotyczących przesiedleń uchodźców;
udział społeczeństwa obywatelskiego 
w europejskim programie przesiedleń 
wzmocni wsparcie i inicjatywy na rzecz 
przyjmowania, podejmowane przez 
państwa członkowskie i lokalne władze;

Or. el

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

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. uważa, że władze rządowe powinny 
zachęcać do jak najbliższej współpracy z 
podmiotami pozarządowymi (na przykład 
międzynarodowymi i lokalnymi 
organizacjami pozarządowymi) i korzystać 
z wiedzy fachowej i bliskości tych 
ostatnich w zapewnianiu najlepszych i 
najskuteczniejszych inicjatyw dotyczących 
przesiedleń uchodźców;

31. uważa, że władze rządowe powinny 
zachęcać do jak najbliższej współpracy 
z podmiotami pozarządowymi (na przykład 
kościołami, międzynarodowymi 
i lokalnymi organizacjami pozarządowymi) 
i korzystać z wiedzy fachowej i bliskości 
tych ostatnich w zapewnianiu najlepszych 
i najskuteczniejszych inicjatyw 
dotyczących przesiedleń uchodźców,

Or. en
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Poprawka 42
Georgios Papanikolaou

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. zaleca podjęcie intensywnych działań 
przez wszystkie podmioty zaangażowane 
w przyznawanie uchodźcom, w 
szczególności tym najbardziej 
zagrożonym, dostępu do odpowiedniego 
zakwaterowania, opieki medycznej, 
edukacji, kursów językowych i pomocy 
psychologicznej, aby zagwarantować ich 
skuteczną integrację;

32. zaleca podjęcie intensywnych działań 
przez wszystkie podmioty zaangażowane 
w przyznawanie uchodźcom, 
w szczególności tym najbardziej 
zagrożonym, dostępu do odpowiedniego 
zakwaterowania, opieki medycznej, 
edukacji, kursów językowych i pomocy 
psychologicznej, jak również dostępu do 
rynku pracy, aby zagwarantować ich 
skuteczną integrację;

Or. el

Poprawka 43
Rui Tavares

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. wzywa UNCHR i lokalne organizacje 
pozarządowe do ustanowienia jasnych 
kryteriów dotyczących jakości przesiedleń 
i do monitorowania przesiedleń w celu 
zapewnienia wkładu w ocenę działań 
związanych z przesiedleniami w państwach 
członkowskich;

33. wzywa Europejski Urząd Wsparcia w 
dziedzinie Azylu do ustanowienia przy 
pomocy proponowanego działu ds. 
przesiedleń i w ścisłej współpracy z 
UNHCR, organizacjami pozarządowymi 
i władzami lokalnymi jasnych kryteriów 
dotyczących jakości przesiedleń i do 
monitorowania przesiedleń w celu 
zapewnienia wkładu w ocenę działań 
związanych z przesiedleniami w państwach 
członkowskich;

Or. en
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Poprawka 44
Nadja Hirsch, Rui Tavares

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. wzywa UNCHR i lokalne organizacje 
pozarządowe do ustanowienia jasnych 
kryteriów dotyczących jakości przesiedleń 
i do monitorowania przesiedleń w celu 
zapewnienia wkładu w ocenę działań 
związanych z przesiedleniami w państwach 
członkowskich;

33. wzywa UNCHR, dział ds. przesiedleń 
i lokalne organizacje pozarządowe do
przyczynienia się do ustanowienia jasnych 
kryteriów dotyczących jakości przesiedleń 
i do monitorowania przesiedleń w celu 
zapewnienia wkładu w ocenę działań 
związanych z przesiedleniami w państwach 
członkowskich;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. wzywa UNCHR i lokalne organizacje 
pozarządowe do ustanowienia jasnych 
kryteriów dotyczących jakości przesiedleń 
i do monitorowania przesiedleń w celu 
zapewnienia wkładu w ocenę działań 
związanych z przesiedleniami w państwach 
członkowskich;

33. wzywa UNCHR wraz z kościołami 
i lokalnymi organizacjami pozarządowymi 
do ustanowienia jasnych kryteriów 
dotyczących jakości przesiedleń i do 
monitorowania przesiedleń w celu 
zapewnienia wkładu w ocenę działań 
związanych z przesiedleniami w państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 46
Georgios Papanikolaou

Projekt rezolucji
Ustęp 33
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Projekt rezolucji Poprawka

33. wzywa UNCHR i lokalne organizacje 
pozarządowe do ustanowienia jasnych 
kryteriów dotyczących jakości przesiedleń 
i do monitorowania przesiedleń w celu 
zapewnienia wkładu w ocenę działań 
związanych z przesiedleniami w państwach 
członkowskich;

33. wzywa UNCHR i lokalne organizacje 
pozarządowe do ustanowienia jasnych 
kryteriów dotyczących jakości przesiedleń 
i do monitorowania przesiedleń w celu 
zapewnienia wkładu w ocenę działań 
związanych z przesiedleniami w państwach 
członkowskich oraz ich dalszej poprawy;

Or. el


