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6.3.2019 A8-0106/250

Tarkistus 250
Jeroen Lenaers
PPE-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0106/2019
Miriam Dalli
Turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston perustaminen
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Takaisinottosopimukset ja muut 
järjestelyt ovat olennainen osa unionin 
palauttamispolitiikkaa ja muuttovirtojen 
tehokkaan hallinnan keskeinen väline, 
koska ne helpottavat laittomien 
maahantulijoiden nopeaa palauttamista. 
Nämä sopimukset ja järjestelyt ovat tärkeä 
osatekijä laittomien maahantulijoiden 
alkuperämaiden ja kauttakulkumaiden 
kanssa käytävässä vuoropuhelussa ja 
niiden kanssa tehtävässä yhteistyössä, ja 
niiden täytäntöönpanoa kolmansissa maissa 
olisi tuettava kansallisella ja unionin 
tasolla toteutettavien 
palauttamispolitiikkojen tehokkuutta 
ajatellen.

(24) Viralliset takaisinottosopimukset ja 
muut järjestelyt ovat olennainen ja 
ratkaiseva osa unionin 
palauttamispolitiikkaa ja muuttovirtojen 
tehokkaan hallinnan keskeinen väline, 
koska ne helpottavat laittomien 
maahantulijoiden nopeaa palauttamista. 
Nämä sopimukset ovat tärkeä osatekijä 
laittomien maahantulijoiden 
alkuperämaiden ja kauttakulkumaiden 
kanssa käytävässä vuoropuhelussa ja 
niiden kanssa tehtävässä yhteistyössä, ja 
rahastosta olisi tuettava niiden 
täytäntöönpanoa kolmansissa maissa, jotta 
palauttamispolitiikkoja voidaan toteuttaa 
tehokkaasti, turvallisesti ja ihmisarvoisesti 
määritellyissä rajoissa ja asianmukaisia 
turvatakeita noudattaen.
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6.3.2019 A8-0106/251

Tarkistus 251
Jeroen Lenaers
PPE-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0106/2019
Miriam Dalli
Turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston perustaminen
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Jäsenvaltion katsotaan jättäneen 
noudattamatta asianomaista unionin 
säännöstöä mukaan luettuna tämän 
rahaston mukaisen operatiivisen tuen 
käytön osalta, jos jäsenvaltio ei ole 
täyttänyt perussopimusten mukaisia 
velvollisuuksiaan turvapaikka-asioiden 
palauttamisten alalla, jos on olemassa selvä 
vaara, että jäsenvaltio loukkaa vakavasti 
unionin arvoja turvapaikka-asioita ja 
palauttamista koskevaa säännöstöä 
täytäntöön pannessaan tai jos Schengenin 
tai Euroopan unionin turvapaikkaviraston 
arviointi- ja valvontamekanismin puitteissa 
laaditussa arviointikertomuksessa on 
havaittu puutteita kyseisellä alalla.

(32) Jäsenvaltion katsotaan jättäneen 
noudattamatta asianomaista unionin 
säännöstöä mukaan luettuna tämän 
rahaston mukaisen operatiivisen tuen 
käytön osalta, jos jäsenvaltio ei ole 
noudattanut Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaa tai täyttänyt 
perussopimusten mukaisia 
velvollisuuksiaan turvapaikka-asioiden 
palauttamisten alalla, jos on olemassa selvä 
vaara, että jäsenvaltio loukkaa vakavasti 
unionin arvoja turvapaikka-asioita ja 
palauttamista koskevaa säännöstöä 
täytäntöön pannessaan tai jos Schengenin 
tai Euroopan unionin turvapaikkaviraston 
arviointi- ja valvontamekanismin puitteissa 
laaditussa arviointikertomuksessa on 
havaittu puutteita kyseisellä alalla.
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6.3.2019 A8-0106/252

Tarkistus 252
Jeroen Lenaers
PPE-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0106/2019
Miriam Dalli
Turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston perustaminen
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 2 a. Kolmansissa maissa toteutettavia 
tai niihin liittyviä toimia koskevaan 
tukeen temaattisesta rahoitusvälineestä 
9 artiklan mukaisesti myönnettävän 
rahoituksen kokonaismäärä on oltava 
määritellyissä rajoissa ja 6 artiklan 
1 kohdan a alakohdan 3 alakohdassa 
säädettyjä asianmukaisia takeita 
soveltaen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 16 artiklan säännösten 
soveltamista.
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6.3.2019 A8-0106/253

Tarkistus 253
Jeroen Lenaers
PPE-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0106/2019
Miriam Dalli
Turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston perustaminen
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 2 b. Kolmansissa maissa toteutettavia 
tai niihin liittyviä toimia koskevaan 
tukeen jäsenvaltioiden ohjelmista 
13 artiklan mukaisesti myönnettävän 
rahoituksen kokonaismäärä on oltava 
määritellyissä rajoissa ja 6 artiklan 
1 kohdan a alakohdan 3 alakohdassa 
säädettyjä asianmukaisia takeita 
soveltaen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 16 artiklan säännösten 
soveltamista.
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6.3.2019 A8-0106/254

Tarkistus 254
Jeroen Lenaers
PPE-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0106/2019
Miriam Dalli
Turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston perustaminen
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Temaattisesta rahoitusvälineestä 
saatava rahoitus osoitetaan painopisteisiin, 
joilla on suuri lisäarvo unionille, tai ne 
käytetään kiireellisiin tarpeisiin liitteessä II 
esitettyjen sovittujen unionin 
painopisteiden mukaisesti.

2. Temaattisesta rahoitusvälineestä 
saatava rahoitus osoitetaan painopisteisiin, 
joilla on suuri lisäarvo unionille, tai ne 
käytetään kiireellisiin tarpeisiin liitteessä II 
esitettyjen sovittujen unionin 
painopisteiden mukaisesti ja liitteen III 
mukaisiin tukikelpoisiin toimiin. Komissio 
varmistaa kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjen säännöllisen osallistumisen 
työohjelmien valmisteluun, 
täytäntöönpanoon, seurantaan ja 
arviointiin. Komissio varmistaa myös, että 
sen toimet koskevat kaikkia 3 artiklan 
2 kohdassa säädettyjä rahaston 
erityistavoitteita ja että resurssien 
jakaminen näiden tavoitteiden kesken on 
suhteessa haasteisiin ja tarpeisiin ja että 
tavoitteet voidaan saavuttaa.
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6.3.2019 A8-0106/255

Tarkistus 255
Jeroen Lenaers
PPE-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0106/2019
Miriam Dalli
Turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston perustaminen
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on 
varmistettava, että sen ohjelmassa olevat 
painopisteet ovat johdonmukaisia suhteessa 
muuttoliikkeen hallintaan liittyviin unionin 
painopisteisiin ja haasteisiin, että niillä 
vastataan näihin painopisteisiin ja 
haasteisiin ja että ne ovat täysin asiaan 
liittyvän unionin säännöstön ja sovittujen 
unionin painopisteiden mukaisia. 
Ohjelmiensa toimintalinjoja määrittäessään 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
liitteessä II esitetyt 
täytäntöönpanotoimenpiteet otetaan 
riittävällä tavalla huomioon.

1. Kukin jäsenvaltio ja komissio 
varmistavat, että kansallisessa ohjelmassa 
olevat painopisteet ovat johdonmukaisia 
suhteessa turvapaikka-asioihin ja 
muuttoliikkeen hallintaan liittyviin unionin 
painopisteisiin ja haasteisiin ja että ne ovat 
täysin asiaan liittyvän unionin säännöstön 
ja sellaisten unionin ja jäsenvaltioiden 
kansainvälisten velvoitteiden mukaisia, 
jotka johtuvat niiden allekirjoittamista 
kansainvälisistä sopimuksista ja etenkin 
YK:n lapsen oikeuksien 
yleissopimuksesta. Ohjelmiensa 
toimintalinjoja määrittäessään 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
liitteessä II esitetyt 
täytäntöönpanotoimenpiteet otetaan 
riittävällä tavalla huomioon.

Or. en


