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Emenda 250
Jeroen Lenaers
f'isem il-Grupp PPE

Rapport A8-0106/2019
Miriam Dalli
L-istabbiliment tal-Fond għall-Migrazzjoni u l-Ażil
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Il-ftehimiet ta' riammissjoni u 
arranġamenti oħra huma komponent 
integrali tal-politika ta' ritorn tal-Unjoni u 
għodda ċentrali għall-ġestjoni effiċjenti tal-
flussi migratorji billi jiffaċilitaw ir-ritorn ta' 
malajr ta' migranti irregolari. Dawk il-
ftehimiet huma element importanti fil-
qafas tad-djalogu u l-kooperazzjoni ma' 
pajjiżi terzi tal-oriġini u t-tranżitu ta' 
migranti irregolari u l-implimentazzjoni 
tagħhom fil-pajjiżi terzi jenħtieġ li jkun 
appoġġat fl-interess ta' politiki ta' ritorn 
effettivi fil-livell nazzjonali u tal-Unjoni.

(24) Il-ftehimiet ta' riammissjoni 
formali u arranġamenti oħra huma 
komponent integrali u kruċjali tal-politika 
ta' ritorn tal-Unjoni u għodda ċentrali 
għall-ġestjoni effiċjenti tal-flussi migratorji 
billi jiffaċilitaw ir-ritorn ta' malajr ta' 
migranti irregolari. Dawk il-ftehimiet huma 
element importanti fil-qafas tad-djalogu u 
l-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi tal-oriġini 
u t-tranżitu ta' migranti irregolari u 
jenħtieġ li l-Fond jappoġġa l-
implimentazzjoni tagħhom fil-pajjiżi terzi 
fl-interess ta' politiki ta' ritorn effettivi, 
sikuri u dinjitużi, fi ħdan limiti definiti u 
bil-kundizzjoni li jkun hemm salvagwardji 
xierqa.
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L-istabbiliment tal-Fond għall-Migrazzjoni u l-Ażil
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Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Stat Membru jista' jitqies bħala 
mhux konformi mal-acquis tal-Unjoni 
rilevanti, inkluż dwar l-użu ta' sostenn 
operattiv skont dan il-Fond, jekk ikun 
naqas milli jwettaq l-obbligi tiegħu skont 
it-Trattati fil-qasam tal-ażil u tar-ritorn, 
jekk hemm riskju ċar ta' ksur serju mill-
Istat Membru tal-valuri tal-Unjoni fl-
implimentazzjoni tal-acquis dwar l-ażil u r-
ritorn jew jekk rapport ta' evalwazzjoni 
skont Schengen jew l-Aġenzija tal-Unjoni 
Ewropea għall-evalwazzjoni tal-Ażil u l-
mekkaniżmu ta' monitoraġġ identifika 
nuqqasijiet fil-qasam rilevanti.

(32) Stat Membru jista' jitqies bħala 
mhux konformi mal-acquis tal-Unjoni 
rilevanti, inkluż dwar l-użu ta' sostenn 
operattiv skont dan il-Fond, jekk ikun 
naqas milli jikkonforma mal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali jew milli jwettaq l-
obbligi tiegħu skont it-Trattati fil-qasam 
tal-ażil u tar-ritorn, jekk ikun hemm riskju 
ċar ta' ksur serju mill-Istat Membru tal-
valuri tal-Unjoni fl-implimentazzjoni tal-
acquis dwar l-ażil u r-ritorn jew jekk 
rapport ta' evalwazzjoni skont Schengen 
jew l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-
evalwazzjoni tal-Ażil u l-mekkaniżmu ta' 
monitoraġġ ikun identifika nuqqasijiet fil-
qasam rilevanti.
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L-istabbiliment tal-Fond għall-Migrazzjoni u l-Ażil
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 2a. Mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 16, l-ammont 
totali ta' finanzjament b'appoġġ għal 
azzjonijiet f'pajjiżi terzi jew b'rabta ma' 
pajjiżi terzi fil-qafas tal-faċilità tematika 
skont l-Artikolu 9 għandu jkun fi ħdan 
limiti definiti u soġġett għal salvadwardji 
xierqa, kif stabbilit fl-Artikolu 6(1)(a)(3).
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Jeroen Lenaers
f'isem il-Grupp PPE

Rapport A8-0106/2019
Miriam Dalli
L-istabbiliment tal-Fond għall-Migrazzjoni u l-Ażil
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 2b. Mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 16, l-ammont 
totali ta' finanzjament b'appoġġ għal 
azzjonijiet f'pajjiżi terzi jew b'rabta ma' 
pajjiżi terzi fil-qafas tal-programmi tal-
Istati Membri skont l-Artikolu 13 għandu 
jkun fi ħdan limiti definiti u soġġett għal 
salvadwardji xierqa, kif stabbilit fl-
Artikolu 6(1)(a)(3).
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Emenda 254
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Rapport A8-0106/2019
Miriam Dalli
L-istabbiliment tal-Fond għall-Migrazzjoni u l-Ażil
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-finanzjament mill-faċilità 
tematika għandu jindirizza l-prijoritajiet 
b'valur miżjud għoli għall-Unjoni jew 
jintuża biex iwieġeb għal bżonnijiet urġenti 
f'konformità mal-prijoritajiet miftehma tal-
Unjoni kif imniżżel fl-Anness II.

2. Il-finanzjament mill-faċilità 
tematika għandu jindirizza l-prijoritajiet 
b'valur miżjud għoli għall-Unjoni jew 
jintuża biex iwieġeb għal bżonnijiet urġenti 
f'konformità mal-prijoritajiet miftiehma 
tal-Unjoni kif imniżżel fl-Anness II u 
permezz tal-azzjonijiet eliġibbli 
msemmijin fl-Anness III. Il-Kummissjoni 
għandha tiżgura involviment regolari 
mal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili 
fit-tħejjija, l-implimentazzjoni, il-
monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-
programmi ta' ħidma. Il-Kummissjoni 
għandha tiżgura wkoll li l-azzjoni tagħha 
tindirizza l-għanijiet speċifiċi kollha tal-
Fond stabbiliti fl-Artikolu 3(2) u li l-
allokazzjoni tar-riżorsi bejn l-għanijiet 
tkun proporzjonali għall-isfidi u l-ħtiġijiet 
u tiżgura li l-għanijiet ikunu jistgħu 
jintlaħqu.
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Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jiżgura 
li l-prijoritajiet indirizzati fil-programm 
tiegħu huma konsistenti ma' u jwieġbu 
għall-prijoritajiet u l-isfidi tal-Unjoni fil-
qasam tal-ġestjoni tal-migrazzjoni u huma 
f'konformità sħiħa mal-acquis rilevanti tal-
Unjoni u li jaqblu mal-prijoritajiet tal-
Unjoni. Fl-istabbiliment tal-prijoritajiet tal-
programmi tagħhom l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-miżuri ta' 
implimentazzjoni stabbiliti fl-Anness II 
jiġu indirizzati b'mod adegwat.

1. Kull Stat Membru u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw li l-prijoritajiet 
indirizzati fil-programm nazzjonali huma 
konsistenti mal-prijoritajiet u l-isfidi tal-
Unjoni fil-qasam tal-ġestjoni tal-ażil u tal-
migrazzjoni u li jwieġbu għal tali 
prijoritajiet u sfidi, u li huma f'konformità 
sħiħa mal-acquis rilevanti tal-Unjoni u 
mal-obbligi internazzjonali tal-Unjoni u 
tal-Istati Membri li joriġinaw mill-
istrumenti internazzjonali li għalihom 
huma firmatarji, b'mod partikolari l-
Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-
Tfal. Fl-istabbiliment tal-prijoritajiet tal-
programmi tagħhom l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-miżuri ta' 
implimentazzjoni stabbiliti fl-Anness II 
jiġu indirizzati b'mod adegwat.
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