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Ændringsforslag 250
Jeroen Lenaers
for PPE-Gruppen

Betænkning A8-0106/2019
Miriam Dalli
Asyl- og Migrationsfonden
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Tilbagetagelsesaftaler og andre 
ordninger indgår som en integreret del af 
Unionens tilbagesendelsespolitik og et 
centralt værktøj for en effektiv forvaltning 
af migrationsstrømme, da de sikrer en 
hurtig tilbagesendelse af irregulære 
migranter. Disse aftaler og ordninger er et 
vigtigt led i dialogen og samarbejdet med 
de tredjelande, der er de irregulære 
migranters oprindelses- og transitlande, og 
gennemførelsen heraf i tredjelande bør 
støttes for at sikre effektive 
tilbagesendelsespolitikker på nationalt 
plan og EU-plan.

(24) Formelle tilbagetagelsesaftaler og 
andre ordninger indgår som en integreret 
og central del af Unionens 
tilbagesendelsespolitik og et centralt 
værktøj for en effektiv forvaltning af 
migrationsstrømme, da de sikrer en hurtig 
tilbagesendelse af irregulære migranter. 
Disse aftaler er et vigtigt led i dialogen og 
samarbejdet med de tredjelande, der er de 
irregulære migranters oprindelses- og 
transitlande, og fonden bør støtte 
gennemførelsen heraf i tredjelande for at 
sikre effektive, sikre og værdige 
tilbagesendelsespolitikker inden for 
fastlagte grænser og på betingelse af 
passende sikkerhedsforanstaltninger.

Or. en
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Ændringsforslag 251
Jeroen Lenaers
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Betænkning A8-0106/2019
Miriam Dalli
Asyl- og Migrationsfonden
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) En medlemsstat kan anses for ikke 
at overholde de relevante EU-regler, 
herunder for så vidt angår brugen af 
operationel støtte inden for rammerne af 
denne fond, hvis den ikke opfylder sine 
forpligtelser i henhold til traktaterne på 
områderne asyl og tilbagesendelse, hvis der 
er tydelig risiko for, at medlemsstaten i 
alvorlig grad tilsidesætter Unionens 
værdier, når den gennemfører EU-retten 
om asyl og tilbagesendelse, eller hvis der i 
en evalueringsrapport i forbindelse med 
Schengenevaluerings- og 
overvågningsmekanismen eller 
evaluerings- og overvågningsmekanismen 
inden for rammerne af Den Europæiske 
Unions Agentur for Asyl konstateres 
mangler på det relevante område.

(32) En medlemsstat kan anses for ikke 
at overholde de relevante EU-regler, 
herunder for så vidt angår brugen af 
operationel støtte inden for rammerne af 
denne fond, hvis den ikke overholder 
charteret for grundlæggende rettigheder 
eller opfylder sine forpligtelser i henhold 
til traktaterne på områderne asyl og 
tilbagesendelse, hvis der er tydelig risiko 
for, at medlemsstaten i alvorlig grad 
tilsidesætter Unionens værdier, når den 
gennemfører EU-retten om asyl og 
tilbagesendelse, eller hvis der i en 
evalueringsrapport i forbindelse med 
Schengenevaluerings- og 
overvågningsmekanismen eller 
evaluerings- og overvågningsmekanismen 
inden for rammerne af Den Europæiske 
Unions Agentur for Asyl konstateres 
mangler på det relevante område.

Or. en
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Ændringsforslag 252
Jeroen Lenaers
for PPE-Gruppen

Betænkning A8-0106/2019
Miriam Dalli
Asyl- og Migrationsfonden
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 2a. Med forbehold af bestemmelserne 
i artikel 16 skal det samlede støttebeløb til 
støttetiltag i eller i forbindelse med 
tredjelande under den tematiske facilitet i 
overensstemmelse med artikel 9 fastsættes 
inden for fastsatte grænser og med 
forbehold af de fornødne garantier som 
fastsat i artikel 6, stk. 1, litra a, punkt 3.

Or. en
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Ændringsforslag 253
Jeroen Lenaers
for PPE-Gruppen

Betænkning A8-0106/2019
Miriam Dalli
Asyl- og Migrationsfonden
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 2b. Med forbehold af bestemmelserne 
i artikel 16 skal det samlede støttebeløb til 
støttetiltag i eller i forbindelse med 
tredjelande under medlemsstaternes 
program  i overensstemmelse med artikel 
13 fastsættes inden for fastsatte grænser 
og med forbehold af de fornødne 
garantier som fastsat i artikel 6, stk. 1, 
litra a, punkt 3.

Or. en
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Ændringsforslag 254
Jeroen Lenaers
for PPE-Gruppen

Betænkning A8-0106/2019
Miriam Dalli
Asyl- og Migrationsfonden
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Midlerne fra den tematiske facilitet 
skal anvendes til prioriteter med en høj 
merværdi på EU-plan eller til at reagere på 
presserende behov i overensstemmelse 
med de vedtagne EU-prioriteter som 
skitseret i bilag II.

2. Midlerne fra den tematiske facilitet 
skal anvendes til prioriteter med en høj 
merværdi på EU-plan eller til at reagere på 
presserende behov i overensstemmelse 
med de vedtagne EU-prioriteter som 
skitseret i bilag II og gennem de 
støtteberettigede foranstaltninger i bilag 
III. Kommissionen sikrer et regelmæssigt 
samarbejde med 
civilsamfundsorganisationer for så vidt 
angår udarbejdelse, gennemførelse, 
overvågning og evaluering af 
arbejdsprogrammer. Kommissionen sikrer 
endvidere, at dens tiltag håndterer alle 
fondens specifikke mål, der er omhandlet 
i artikel 3, stk. 2, og at fordelingen mellem 
disse mål er proportional med 
udfordringerne og behovene og sikrer, at 
målene kan opfyldes.

Or. en
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Jeroen Lenaers
for PPE-Gruppen

Betænkning A8-0106/2019
Miriam Dalli
Asyl- og Migrationsfonden
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat sikrer, at de 
prioriteter, der tages fat på i dens 
programmer, er i overensstemmelse med 
og svarer til Unionens prioriteter og 
udfordringer på området migrationsstyring, 
og at de er i fuld overensstemmelse med de 
relevante EU-retlige bestemmelser og de 
vedtagne EU-prioriteter. Medlemsstaterne 
sikrer ved fastsættelsen af prioriteterne i 
deres programmer, at der på 
hensigtsmæssig vis tages fat på de i bilag II 
anførte gennemførelsesforanstaltninger.

1. Hver medlemsstat og 
Kommissionen sikrer, at de prioriteter, der 
tages fat på i de nationale programmer, er i 
overensstemmelse med og svarer til 
Unionens prioriteter og udfordringer på 
området asyl- og migrationsforvaltning og 
er i fuld overensstemmelse med de 
relevante EU-retlige bestemmelser og 
Unionens og medlemsstaternes 
internationale forpligtelser, der følger af 
internationale instrumenter, som de har 
undertegnet, navnlig FN's konvention om 
barnets rettigheder. Medlemsstaterne 
sikrer ved fastsættelsen af prioriteterne i 
deres programmer, at der på 
hensigtsmæssig vis tages fat på de i bilag II 
anførte gennemførelsesforanstaltninger.

Or. en


