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BG Единство в многообразието BG

6.3.2019 A8-0106/250

Изменение 250
Йерун Ленарс
от името на групата PPE

Доклад A8-0106/2019
Мириам Дали
Създаване на фонд „Убежище и миграция“
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Споразуменията и други 
договорености за обратно приемане са 
неразделна част от политиката на 
връщане на Съюза и представляват 
централен инструмент за ефикасно 
управление на миграционните потоци, 
тъй като улесняват бързото връщане на 
незаконните мигранти. Тези 
споразумения и договорености са 
съществен елемент от рамката за диалог 
и сътрудничество с трети държави на 
произход и на транзитно преминаване 
на незаконни мигранти и прилагането 
им в трети държави следва да бъде 
подпомагано в интерес на ефективните 
политики за връщане на национално 
равнище и на равнище Съюз.

(24) Официалните споразумения и 
други договорености за обратно 
приемане са неразделна и съществена 
част от политиката на Съюза в 
областта на връщането и 
представляват централен инструмент за 
ефикасно управление на миграционните 
потоци, тъй като улесняват бързото 
връщане на мигрантите с неуредено 
положение. Тези споразумения са 
съществен елемент от рамката за диалог 
и сътрудничество с трети държави на 
произход и на транзитно преминаване 
на мигранти с неуредено положение, и 
Фондът следва да подкрепя 
прилагането им в трети държави в 
интерес на ефективните, безопасни и 
достойни политики за връщане, 
прилагани в определени граници и при 
спазване на подходящи гаранции.
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BG Единство в многообразието BG

6.3.2019 A8-0106/251

Изменение 251
Йерун Ленарс
от името на групата PPE

Доклад A8-0106/2019
Мириам Дали
Създаване на фонд „Убежище и миграция“
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Ако държава членка не е 
изпълнила своите задължения по 
Договорите в областта на убежището и 
миграцията, ако има очевиден риск от 
тежко нарушение на ценностите на 
Съюза от страна на държавата членка 
при изпълнението на достиженията на 
правото в областта на убежището и 
миграцията или ако в доклад по 
механизма за оценка и наблюдение по 
Шенген или на Агенцията на 
Европейския съюз в областта на 
убежището са установени недостатъци в 
съответната област, тогава може да се 
счита, че държавата членка не спазва 
съответните достижения на правото на 
Съюза по отношение на използването на 
оперативната подкрепа по линия на 
Фонда.

(32) Ако държава членка не е спазила 
Хартата на основните права или не е 
изпълнила своите задължения по 
Договорите в областта на убежището и 
миграцията, ако има очевиден риск от 
тежко нарушение на ценностите на 
Съюза от страна на държавата членка 
при изпълнението на достиженията на 
правото в областта на убежището и 
миграцията или ако в доклад по 
механизма за оценка и наблюдение по 
Шенген или на Агенцията на 
Европейския съюз в областта на 
убежището са установени недостатъци в 
съответната област, тогава може да се 
счита, че държавата членка не спазва 
съответните достижения на правото на 
Съюза по отношение на използването на 
оперативната подкрепа по линия на 
Фонда.
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BG Единство в многообразието BG

6.3.2019 A8-0106/252

Изменение 252
Йерун Ленарс
от името на групата PPE

Доклад A8-0106/2019
Мириам Дали
Създаване на фонд „Убежище и миграция“
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 2а. Без да се засягат разпоредбите 
на член 16, общият размер на 
финансирането в подкрепа на 
действия във или по отношение на 
трети държави, извършвани в 
рамките на тематичния механизъм в 
съответствие с член 9, е в определени 
граници и е обусловен от подходящи 
гаранции по член 6, параграф 1, 
буква а) и член 6, параграф 3.
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BG Единство в многообразието BG

6.3.2019 A8-0106/253

Изменение 253
Йерун Ленарс
от името на групата PPE

Доклад A8-0106/2019
Мириам Дали
Създаване на фонд „Убежище и миграция“
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 2б. Без да се засягат разпоредбите 
на член 16, общият размер на 
финансирането в подкрепа на 
действия във или по отношение на 
трети държави, извършвани в 
рамките на програмите на 
държавите членки в съответствие с 
член 13, е в определени граници и е 
обусловен от подходящи гаранции по 
член 6, параграф 1, буква а) и член 6, 
параграф 3.
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BG Единство в многообразието BG

6.3.2019 A8-0106/254

Изменение 254
Йерун Ленарс
от името на групата PPE

Доклад A8-0106/2019
Мириам Дали
Създаване на фонд „Убежище и миграция“
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Финансирането по линия на 
тематичния механизъм е насочено към 
приоритети с висока добавена стойност 
за Съюза или се използва за посрещане 
на неотложни нужди в съответствие с 
договорените приоритети на Съюза, 
посочени в приложение II.

2. Финансирането по линия на 
тематичния механизъм е насочено към 
приоритети с висока добавена стойност 
за Съюза или се използва за посрещане 
на неотложни потребности в 
съответствие с договорените 
приоритети на Съюза, посочени в 
приложение II, и посредством 
допустимите дейности, посочени в 
приложение ІІІ. Комисията осигурява 
редовна ангажираност на 
организации на гражданското 
общество в подготовката, 
изпълнението, наблюдението и 
оценката на работните програми. 
Комисията също така гарантира, че 
дейностите ѝ са насочени към всички 
специфични цели на Фонда, посочени 
в член 3, параграф 2, и че 
разпределението на ресурсите между 
целите е съразмерно на 
предизвикателствата и 
потребностите и гарантира 
постижимост на целите.
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BG Единство в многообразието BG

6.3.2019 A8-0106/255

Изменение 255
Йерун Ленарс
от името на групата PPE

Доклад A8-0106/2019
Мириам Дали
Създаване на фонд „Убежище и миграция“
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка взема 
нужните мерки, така че приоритетите, 
към които е насочена нейната 
програма, да отговарят на приоритетите 
на Съюза и на предизвикателствата пред 
него в областта на управлението на 
миграцията, както и да съответстват 
напълно на приложимите достижения на 
правото на Съюза и на договорените 
приоритети на Съюза. При определяне 
на приоритетите на програмите си 
държавите членки следят за това 
посочените в приложение II мерки за 
изпълнение да са адекватно застъпени.

1. Всяка държава членка и 
Комисията вземат нужните мерки, 
така че приоритетите, към които е 
насочена националната програма, да 
отговарят на приоритетите на Съюза и 
на предизвикателствата пред него в 
областта на убежището и 
управлението на миграцията, както и да 
съответстват напълно на приложимите 
достижения на правото на Съюза и на 
международните задължения на 
Съюза и държавите членки, 
произтичащи от подписаните от 
тях международни инструменти, и 
по-специално Конвенцията на ООН за 
правата на детето. При определяне на 
приоритетите на програмите си 
държавите членки следят за това 
посочените в приложение II мерки за 
изпълнение да са адекватно застъпени.
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