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Alteração 250
Jeroen Lenaers
em nome do Grupo PPE

Relatório A8-0106/2019
Miriam Dalli
Criação do Fundo para o Asilo e a Migração
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Os acordos de readmissão e outras 
disposições constituem uma parte 
integrante da política europeia de regresso 
e um instrumento essencial para a gestão 
eficaz dos fluxos migratórios, na medida 
em que facilitam o rápido regresso dos 
migrantes em situação irregular. Esses 
acordos e disposições são um elemento 
importante no quadro do diálogo e da 
cooperação com os países terceiros de 
origem e de trânsito dos migrantes em 
situação irregular, pelo que a sua aplicação 
nos países terceiros deve ser apoiada no 
interesse de políticas de regresso efetivas a 
nível nacional e da União.

(24) Os acordos formais de readmissão 
e outras disposições constituem uma parte 
integrante e crucial da política europeia de 
regresso e um instrumento essencial para a 
gestão eficaz dos fluxos migratórios, na 
medida em que facilitam o rápido regresso 
dos migrantes em situação irregular. Esses 
acordos são um elemento importante no 
quadro do diálogo e da cooperação com os 
países terceiros de origem e de trânsito dos 
migrantes em situação irregular e o Fundo 
deve apoiar a sua aplicação nos países 
terceiros, no interesse de políticas de 
regresso efetivas, seguras e dignas dentro 
de limites definidos e sob reserva das 
salvaguardas apropriadas.
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6.3.2019 A8-0106/251

Alteração 251
Jeroen Lenaers
em nome do Grupo PPE

Relatório A8-0106/2019
Miriam Dalli
Criação do Fundo para o Asilo e a Migração
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Pode considerar-se que 
determinado Estado-Membro não respeita 
o acervo da União aplicável, 
nomeadamente em relação à utilização do 
apoio operacional ao abrigo do presente 
Fundo, se não cumpriu as obrigações que 
lhe incumbem por força dos Tratados no 
domínio do asilo e do regresso, se existir 
um risco manifesto de violação grave pelo 
Estado-Membro dos valores da União ao 
implementar o acervo em matéria de asilo e 
regresso ou se, num relatório de avaliação 
no âmbito do mecanismo de avaliação e 
monitorização de Schengen ou da Agência 
da União Europeia para o Asilo, forem 
identificadas deficiências no domínio em 
causa.

(32) Pode considerar-se que 
determinado Estado-Membro não respeita 
o acervo da União aplicável, 
nomeadamente em relação à utilização do 
apoio operacional ao abrigo do presente 
Fundo, se não agiu em conformidade com 
a Carta dos Direitos Fundamentais ou 
não cumpriu as obrigações que lhe 
incumbem por força dos Tratados no 
domínio do asilo e do regresso, se existir 
um risco manifesto de violação grave pelo 
Estado-Membro dos valores da União ao 
implementar o acervo em matéria de asilo e 
regresso ou se, num relatório de avaliação 
no âmbito do mecanismo de avaliação e 
monitorização de Schengen ou da Agência 
da União Europeia para o Asilo, forem 
identificadas deficiências no domínio em 
causa.
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6.3.2019 A8-0106/252

Alteração 252
Jeroen Lenaers
em nome do Grupo PPE

Relatório A8-0106/2019
Miriam Dalli
Criação do Fundo para o Asilo e a Migração
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

 2-A. Sem prejuízo do disposto no artigo 
16.º, o montante total do financiamento 
destinado a apoiar ações em países 
terceiros ou com estes relacionadas ao 
abrigo do instrumento temático, nos 
termos do artigo 9.º, é afetado no quadro 
de limites definidos e sujeito às devidas 
salvaguardas, como previsto no artigo 6.º, 
n.º 1, alínea a), ponto 3.
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6.3.2019 A8-0106/253

Alteração 253
Jeroen Lenaers
em nome do Grupo PPE

Relatório A8-0106/2019
Miriam Dalli
Criação do Fundo para o Asilo e a Migração
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

 2-B. Sem prejuízo do disposto no artigo 
16.º, o montante total do financiamento 
destinado a apoiar ações em países 
terceiros ou com estes relacionadas ao 
abrigo dos programas dos Estados-
Membros, nos termos do artigo 13.º, é 
afetado no quadro de limites definidos e 
sujeito às devidas salvaguardas, como 
previsto no artigo 6.º, n.º 1, alínea a), 
ponto 3.
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6.3.2019 A8-0106/254

Alteração 254
Jeroen Lenaers
em nome do Grupo PPE

Relatório
Miriam Dalli
Criação do Fundo para o Asilo e a Migração
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O financiamento a partir do 
instrumento temático é consagrado a 
prioridades com elevado valor 
acrescentado para a União ou serve para 
responder a necessidades urgentes, no 
respeito das prioridades da União 
acordadas como indicado no anexo II.

2. O financiamento a partir do 
instrumento temático é consagrado a 
prioridades com elevado valor 
acrescentado para a União ou serve para 
responder a necessidades urgentes, no 
respeito das prioridades da União 
acordadas, como indicado no anexo II, e 
através das ações elegíveis constantes do 
anexo III. A Comissão assegura um 
diálogo regular com as organizações da 
sociedade civil na preparação, execução, 
monitorização e avaliação dos programas 
de trabalho. A Comissão assegura, além 
disso, que as suas ações deem resposta  a 
todos os objetivos específicos do Fundo a 
que se refere o artigo 3.º, n.º 2, e que a 
afetação dos recursos a esses objetivos 
seja proporcionada em relação aos 
desafios e às necessidades e garanta que 
os objetivos possam ser alcançados.
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6.3.2019 A8-0106/255

Alteração 255
Jeroen Lenaers
em nome do Grupo PPE

Relatório A8-0106/2019
Miriam Dalli
Criação do Fundo para o Asilo e a Migração
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve 
assegurar que as prioridades constantes do 
seu programa são compatíveis com as 
prioridades da União e dão resposta aos 
desafios no domínio da gestão da 
migração, e que respeitam plenamente o 
acervo da União pertinente e as prioridades 
da União acordadas. Na definição das 
prioridades dos seus programas, os 
Estados-Membros devem assegurar que as 
medidas de execução indicadas no anexo II 
são tratadas de forma adequada.

1. Os Estados-Membros e a 
Comissão asseguram que as prioridades 
constantes do  programa nacional são 
compatíveis com as prioridades da União e 
dão resposta aos desafios no domínio da 
gestão do asilo e da migração e respeitam 
plenamente o acervo da União pertinente, 
bem como as prioridades da União e dos 
Estados-Membros decorrentes de 
instrumentos internacionais de que sejam 
signatários, em particular a Convenção 
das Nações Unidas sobre os Direitos da 
Criança. Na definição das prioridades dos 
seus programas, os Estados-Membros 
devem assegurar que as medidas de 
execução indicadas no anexo II são 
tratadas de forma adequada.

Or. en


