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_____________________________________________________________ 
 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt 

Põhjendus 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Seega on asjakohane, et ELi iga-
aastased ühised prioriteedid 
ümberasustatavate pagulaste konkreetsete 
geograafiliste piirkondade, rahvuste ja 
erikategooriate kaupa kehtestab komisjon. 

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
otsuse nr 573/2007/EÜ1 eesmärkide 
saavutamiseks tuleks komisjonile anda 
volitus võtta kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 vastu 
delegeeritud akte, millega kehtestatakse 
ELi iga-aastased ühised prioriteedid 
ümberasustatavate pagulaste geograafiliste 
piirkondade ja erikategooriate kaupa. Eriti 
tähtis on, et komisjon konsulteeriks 
ettevalmistava töö vältel piisavalt, 
sealhulgas ekspertide tasandil.  

 ELi iga-aastaste ühiste prioriteetide 
kiireks ajakohastamiseks ettenägematu 
eriolukorra puhul tuleks komisjonile anda 
volitused võtta vastu delegeeritud akte 
kiirmenetluse korras. 

 1 ELT L 144, 6.6.2007, lk 1.  
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Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt 

Põhjendus 4 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4 a) Et soodustada suurema arvu 
liikmesriikide osalust 
ümberasustamismeetmetes, tuleks esimest 
korda ümberasustamisprogrammis 
osalevatele liikmesriikidele anda 
täiendavat rahalist toetust. 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt 

Artikkel 1 – punkt 1 

Otsus nr 573/2007/EÜ 
Artikkel 13 – lõige 3 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid saavad fikseeritud summa 
4 000 eurot iga ümberasustatud isiku 
kohta, kes kuulub ühte artikli 13 lõike 6 
kohaselt kehtestatud ELi iga-aastaste 
ühiste prioriteetidega kindlaks määratud 
kategooriasse, mis on seotud 
ümberasustatava pagulase geograafilise 
piirkonna, rahvuse või erikategooriaga. 

4. Liikmesriigid saavad fikseeritud summa 
4 000 eurot iga isiku kohta, kes on ümber 
asustatud vastavalt ELi iga-aastastele 
ühistele prioriteetidele, mis kehtestatakse 
artikli 13 lõigete 6 ja 6 a kohaselt seoses 
geograafilise piirkonna või rahvusega. 

 ELi iga-aastasteks ühisteks 
prioriteetideks, sõltumatult geograafilise 
piirkonna ja rahvusega seotud iga-
aastastest prioriteetidest loetakse igal 
juhul järgmisi eriti kaitsetute pagulaste 
kategooriaid: 

 – lapsed ja naised, kellel on oht langeda 
psühholoogilise, füüsilise või seksuaalse 
vägivalla ja ärakasutamise ohvriks;  

 – Euroopa Liidu põhiõiguste harta ja 
ÜRO lapse õiguste konventsiooni kohaselt 
saatjata alaealised, kui ümberasustamine 
toimub nende huve silmas pidades;  

 – tõsiste terviseprobleemidega isikud, kes 
vajavad eriravi konkreetsetes tingimustes, 
mida saab pakkuda vaid pärast 
ümberasustamist;  

 – vägivallast ja piinamisest pääsenud; 
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 – isikud, kes õiguslikel ja kaitse põhjustel 
vajavad erakorralist ja kiiret 
ümberasustamist. 

Selgitus 

Selles muudatusettepanekus võetakse arvesse seniseid kogemusi Euroopa Pagulasfondi 

ümberasustamist käsitlevate sätetega ning ühendatakse (varasemas tekstis olnud) konkreetsed 

kriteeriumid, mis vastavad tegelikule vajadusele, kuid on paindlikud, et erandjuhtudel 

asjakohaselt reageerida. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt 

Artikkel 1 – punkt 1 a (uus) 

Otsus nr 573/2007/EÜ 
Artikkel 13 – lõige 4 a (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 a) Artiklisse 13 lisatakse järgmine 
lõige: 

 „4 a. Nendele liikmesriikidele, kes 
taotlevad rahastamist käesoleva artikli 
alusel esmakordselt, antakse iga 
ümberasustatud isiku eest esimesel 
kalendriaastal fikseeritud summa 6000 
eurot ja teisel aastal 5000 eurot. 
Järgmistel aastatel on fikseeritud summa 
iga ümberasustatud isiku kohta 4000 
eurot. Uutele osalevatele liikmesriikidele 
nende osaluse esimesel kahel aastal antav 
lisasumma investeeritakse jätkusuutliku 
ümberasustamisprogrammi 
väljatöötamisse.” 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt 

Artikkel 1 – punkt 4 

Otsus nr 573/2007/EÜ 
Artikkel 13 – lõige 6 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon kehtestab ELi iga-aastased 
ühised prioriteedid ümberasustamise 
valdkonnas artikli 52 lõikes 2 osutatud 

6. Selleks et saavutada käesoleva otsuse 
eesmärk muuta ümberasustamine 
tulemuslikuks kaitsevahendiks, kehtestab 
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korras. komisjon ELi iga-aastased ühised 
prioriteedid ümberasustamise valdkonnas 
vastavalt artiklitele 52 a, 52 b ja 52 c 
delegeeritud aktidega. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt 

Artikkel 1 – punkt 4 a (uus) 

Otsus nr 573/2007/EÜ 
Artikkel 13 – lõige 6 a (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4a) Artiklisse 13 lisatakse järgmine lõige: 

6 a. Ettenägematu eriolukorra puhul, mis 
nõuab ELi iga-aastaste ühiste 
prioriteetide kiiret ajakohastamist, 
kohaldatakse käesoleva artikli alusel 
vastuvõetud delegeeritud aktide suhtes 
artiklit 52 d. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt 

Artikkel 1 – punkt 5 

Otsus nr 573/2007/EÜ 
Artikkel 13 – lõige 7 (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid esitavad komisjonile 
kahekümne kalendripäeva jooksul pärast 
komisjoni sellise otsuse teatavaks tegemist, 
millega kehtestatakse ümberasustamise 
valdkonnas artikli 13 lõike 6 kohaselt ELi 
iga-aastased ühised prioriteedid, osutatud 
prioriteetide kohaselt järgmise 
kalendriaasta jooksul vastuvõetavate 
isikute hinnangulise arvu. Komisjon 
edastab selle teabe artiklis 52 osutatud 
komiteele. 

7. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
kahekümne kalendripäeva jooksul pärast 
komisjoni sellise otsuse teatavaks tegemist, 
millega kehtestatakse ümberasustamise 
valdkonnas artikli 13 lõigete 6 ja 6 a 
kohaselt ELi iga-aastased ühised 
prioriteedid, osutatud prioriteetide kohaselt 
järgmise kalendriaasta jooksul 
vastuvõetavate isikute hinnangulise arvu. 
Komisjon edastab selle teabe Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. 
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Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt 

Artikkel 1 – punkt 10 a (uus) 

Otsus nr 573/2007/EÜ 
Artikkel 52 a (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  (10 a) Lisatakse järgmine artikkel: 

 „Artikkel 52 a 
Delegeeritud volituste rakendamine 

 1. Õigus võtta vastu artikli 13 lõigetes 6 ja 
6 a nimetatud delegeeritud õigusakte 
antakse komisjonile artikli 1 esimeses 
lõigus märgitud ajavahemikuks. 

 2. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule. 

 3. Komisjonile antud õiguse suhtes võtta 
vastu delegeeritud õigusakte kohaldatakse 
artiklites 52 b ja 52 c sätestatud tingimusi. 
Kui see on vajalik tungiva 
kiireloomulisuse tõttu, kohaldatakse 
artiklit 52 d.” 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt 

Artikkel 1 – punkt 10 b (uus) 

Otsus nr 573/2007/EÜ 
Artikkel 52 b (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (10 b) Lisatakse järgmine artikkel: 

 „Artikkel 52 b 
Delegeerimise tagasivõtmine 

 1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 13 lõikes 6 ja lõikes 6 a osutatud 
volituste delegeerimise tagasi võtta. 

 2. Institutsioon, kes on algatanud 
sisemenetluse, et otsustada, kas volituste 
delegeerimine tuleks tagasi võtta, püüab 
sellest teavitada teist institutsiooni ja 
komisjoni , nimetades delegeeritud 
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volitused, mille suhtes võidakse kohaldada 
tagasivõtmist, ja tagasivõtmise võimalikud 
põhjused. 

 3. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub kohe või otsuses nimetatud 
hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust. Otsus avaldatakse Euroopa 
Liidu Teatajas.” 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt 

Artikkel 1 – punkt 10 c (uus) 

Otsus nr 573/2007/EÜ 
Artikkel 52 c (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (10 c) Lisatakse järgmine artikkel: 

 „Artikkel 52 c 
Delegeeritud õigusaktide suhtes 

vastuväidete esitamine 

 1. Euroopa Parlament või nõukogu 
võivad delegeeritud õigusakti suhtes 
vastuväiteid esitada ühe kuu jooksul 
alates õigusakti teatavakstegemisest. 
Euroopa Parlamendi või nõukogu 
algatusel võib seda tähtaega pikendada 
ühe kuu võrra.  

 2. Kui pärast selle tähtaja möödumist ei 
ole Euroopa Parlament ega nõukogu 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
esitanud, avaldatakse see Euroopa Liidu 
Teatajas ja see jõustub õigusaktis 
sätestatud kuupäeval. 

 3. Kui Euroopa Parlament või nõukogu 
esitab delegeeritud õigusakti suhtes 
vastuväiteid, õigusakt ei jõustu. 
Vastuväiteid esitanud institutsioon 
põhjendab delegeeritud õigusakti suhtes 
esitatud vastuväiteid.” 
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Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt 

Artikkel 1 – punkt 10 d (uus) 

Otsus nr 573/2007/EÜ 
Artikkel 52 d (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (10 d) Lisatakse järgmine artikkel: 

 „Artikkel 52 c 
Kiirmenetlus 

 1. Kiirmenetluse korras vastuvõetud 
delegeeritud õigusakt jõustub viivitamata 
ja seda kohaldatakse seni, kuni selle 
suhtes ei esitata lõike 2 kohaselt 
vastuväiteid. 

 Kui õigusakt Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule teatavaks tehakse, tuleb ühtlasi 
põhjendada kiirmenetluse rakendamist. 

 2. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
kolme kuu jooksul alates õigusakti 
teatavakstegemisest delegeeritud õigusakti 
suhtes vastuväiteid esitada. Sellisel juhul 
õigusakti kohaldamine peatatakse. 

 Institutsioon, kes delegeeritud õigusakti 
suhtes vastuväiteid esitab, peab neid ka 
põhjendama.” 

 
 
 
 
 


