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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

6.3.2019 A8-0106/250

Muudatusettepanek 250
Jeroen Lenaers
fraktsiooni PPE nimel

Raport A8-0106/2019
Miriam Dalli
Varjupaiga- ja Rändefondi loomine
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Liidu tagasisaatmispoliitika 
lahutamatu osa ja rändevoogude tõhusa 
haldamise kesksed vahendid on 
tagasivõtulepingud ja muud kokkulepped, 
mis aitavad ebaseaduslike rändajate kiiret 
tagasisaatmist hõlbustada. Sellistel 
lepingutel ja kokkulepetel on tähtis osa 
dialoogis ja koostöös selliste kolmandate 
riikidega, mis on ebaseaduslike rändajate 
päritolu- või transiidiriigid, ning nende 
rakendamist kolmandates riikides tuleks 
riigi ja liidu tasandi tagasisaatmispoliitika 
tõhususe huvides toetada.

(24) Liidu tagasisaatmispoliitika 
lahutamatu osa ja rändevoogude tõhusa 
haldamise kesksed ja äärmiselt tähtsad 
vahendid on ametlikud tagasivõtulepingud 
ja muud kokkulepped, mis aitavad 
ebaseaduslike rändajate kiiret 
tagasisaatmist hõlbustada. Sellistel 
lepingutel on tähtis osa dialoogis ja 
koostöös selliste kolmandate riikidega, mis 
on ebaseaduslike rändajate päritolu- või 
transiidiriigid, ning nende rakendamist 
kolmandates riikides tuleks 
tagasisaatmispoliitika tõhususe, ohutuse 
ja väärikuse huvides fondist toetada 
määratletud piirides ja vastavalt 
asjakohastele kaitsemeetmetele.

Or. en
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

6.3.2019 A8-0106/251

Muudatusettepanek 251
Jeroen Lenaers
fraktsiooni PPE nimel

Raport A8-0106/2019
Miriam Dalli
Varjupaiga- ja Rändefondi loomine
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Kui liikmesriik ei ole täitnud oma 
aluslepingutest tulenevaid kohustusi 
varjupaiga ja tagasisaatmise valdkonnas, 
kui on selge oht, et liikmesriik rikub 
varjupaika ja tagasisaatmist käsitlevat 
acquis’d rakendades oluliselt liidu väärtusi, 
või kui Schengeni või Euroopa Liidu 
Varjupaigaameti hindamis- ja 
järelevalvemehhanismi raames koostatud 
hindamisaruandes on tuvastatud puudusi 
asjaomastes valdkondades, loetakse see 
liikmesriik liidu asjaomast acquis’d 
mittetäitvaks riigiks, sealhulgas 
käesolevast fondist antava tegevustoetuse 
kasutamise kontekstis.

(32) Kui liikmesriik ei ole täitnud oma 
aluslepingutest tulenevaid kohustusi 
varjupaiga ja tagasisaatmise valdkonnas, 
kui on selge oht, et liikmesriik ei järginud 
põhiõiguste hartat või rikub varjupaika ja 
tagasisaatmist käsitlevat acquis’d 
rakendades oluliselt liidu väärtusi, või kui 
Schengeni või Euroopa Liidu 
Varjupaigaameti hindamis- ja 
järelevalvemehhanismi raames koostatud 
hindamisaruandes on tuvastatud puudusi 
asjaomastes valdkondades, loetakse see 
liikmesriik liidu asjaomast acquis’d 
mittetäitvaks riigiks, sealhulgas 
käesolevast fondist antava tegevustoetuse 
kasutamise kontekstis.

Or. en
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

6.3.2019 A8-0106/252

Muudatusettepanek 252
Jeroen Lenaers
fraktsiooni PPE nimel

Raport A8-0106/2019
Miriam Dalli
Varjupaiga- ja Rändefondi loomine
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 2 a. Ilma et see piiraks artikli 16 sätete 
kohaldamist, peab kolmandates riikides 
võetavate või kolmandate riikidega seotud 
meetmete toetamiseks temaatilisest 
rahastust ette nähtud 
rahastamisvahendite kogusumma 
kooskõlas artikliga 9 jääma kindlaks 
määratud piiridesse ning selle suhtes 
kohaldatakse artikli 6 lõike 1 punkti a 
alapunktis 3 sätestatud kaitsemeetmeid.

Or. en
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

6.3.2019 A8-0106/253

Muudatusettepanek 253
Jeroen Lenaers
fraktsiooni PPE nimel

Raport A8-0106/2019
Miriam Dalli
Varjupaiga- ja Rändefondi loomine
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 2 b. Ilma et see piiraks artikli 16 sätete 
kohaldamist, peab kolmandates riikides 
võetavate või kolmandate riikidega seotud 
meetmete toetamiseks liikmesriikide 
programmidest ette nähtud 
rahastamisvahendite kogusumma 
kooskõlas artikliga 13 jääma kindlaks 
määratud piiridesse ning selle suhtes 
kohaldatakse artikli 6 lõike 1 punkti a 
alapunktis 3 sätestatud kaitsemeetmeid.

Or. en
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

6.3.2019 A8-0106/254

Muudatusettepanek 254
Jeroen Lenaers
fraktsiooni PPE nimel

Raport A8-0106/2019
Miriam Dalli
Varjupaiga- ja Rändefondi loomine
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Temaatilisest rahastust eraldatavate 
vahenditega toetatakse kooskõlas II lisas 
loetletud liidu kokkulepitud prioriteetidega 
selliseid prioriteete, millel on liidu jaoks 
suur lisaväärtus, või reageeritakse 
pakilistele vajadustele.

2. Temaatilisest rahastust eraldatavate 
vahenditega toetatakse kooskõlas II lisas 
loetletud liidu kokkulepitud prioriteetidega 
ja III lisas sisalduvate rahastamiskõlblike 
meetmetega selliseid prioriteete, millel on 
liidu jaoks suur lisaväärtus, või 
reageeritakse pakilistele vajadustele. 
Komisjon tagab, et tööprogrammide 
koostamisel, rakendamisel, jälgimisel ja 
hindamisel tehakse regulaarselt koostööd 
kodanikuühiskonna organisatsioonidega. 
Komisjon veendub lisaks, et tema 
meetmed hõlmavad fondi kõiki artikli 3 
lõikes 2 nimetatud erieesmärke ning et 
vahendite jaotamine nende eesmärkide 
vahel on proportsionaalne probleemide ja 
vajadustega, ning tagab, et eesmärke on 
võimalik täita.

Or. en
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6.3.2019 A8-0106/255

Muudatusettepanek 255
Jeroen Lenaers
fraktsiooni PPE nimel

Raport A8-0106/2019
Miriam Dalli
Varjupaiga- ja Rändefondi loomine
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik tagab, et tema 
programmis käsitletavad prioriteedid on 
tihedalt seotud liidu rändehalduse 
valdkonna prioriteetide ja probleemidega 
ning vastavad neile ning et need on 
täielikus kooskõlas asjaomase liidu acquis’ 
ja kokkulepitud liidu prioriteetidega. Oma 
programmide prioriteete kindlaks määrates 
tagavad liikmesriigid, et nende programmis 
käsitletakse piisavalt II lisas sätestatud 
rakendusmeetmeid.

1. Iga liikmesriik ja komisjon 
tagavad, et riiklikus programmis 
käsitletavad prioriteedid on tihedalt seotud 
liidu varjupaiga ja rände haldamise 
valdkonna prioriteetide ja probleemidega 
ning vastavad neile, ning on täielikus 
kooskõlas asjaomase liidu acquis’ ning 
liidu ja liikmesriikide rahvusvaheliste 
kohustustega, mis tulenevad nende 
allkirjastatud rahvusvahelistest 
õigusaktidest, eelkõige ÜRO lapse õiguste 
konventsioonist. Oma programmide 
prioriteete kindlaks määrates tagavad 
liikmesriigid, et nende programmis 
käsitletakse piisavalt II lisas sätestatud 
rakendusmeetmeid.

Or. en


