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Amendamentul 250
Jeroen Lenaers
în numele Grupului PPE

Raport A8-0106/2019
Miriam Dalli
Instituirea Fondului pentru azil și migrație
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Acordurile de readmisie și alte 
mecanisme de readmisie fac parte 
integrantă din politica Uniunii în materie 
de returnare și sunt un instrument central 
pentru gestionarea eficientă a fluxurilor de 
migrație, întrucât acestea facilitează 
returnarea rapidă a migranților în situație 
neregulamentară. Aceste acorduri și 
mecanisme sunt un element important în 
cadrul dialogului și al cooperării cu țările 
terțe de origine și de tranzit ale migranților 
în situație neregulamentară, iar punerea lor 
în aplicare în țările terțe ar trebui sprijinită 
pentru a asigura politici eficace în materie 
de returnare la nivel național și la nivelul 
Uniunii.

(24) Acordurile de readmisie oficiale și 
alte mecanisme de readmisie fac parte 
integrantă și esențială din politica Uniunii 
în materie de returnare și sunt un 
instrument central pentru gestionarea 
eficientă a fluxurilor de migrație, întrucât 
acestea facilitează returnarea rapidă a 
migranților în situație neregulamentară. 
Aceste acorduri sunt un element important 
în cadrul dialogului și al cooperării cu 
țările terțe de origine și de tranzit ale 
migranților în situație neregulamentară, iar 
fondul ar trebui să sprijine punerea lor în 
aplicare în țările terțe pentru a asigura 
politici eficace, sigure și demne în materie 
de returnare, în anumite limite stabilite și 
sub rezerva unor garanții adecvate.
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Amendamentul 251
Jeroen Lenaers
în numele Grupului PPE

Raport A8-0106/2019
Miriam Dalli
Instituirea Fondului pentru azil și migrație
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Se poate considera că un stat 
membru nu respectă acquis-ul relevant al 
Uniunii, inclusiv în ceea ce privește 
utilizarea sprijinului operațional acordat 
prin prezentul fond, dacă acesta nu și-a 
îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul 
tratatelor în domeniul azilului și returnării, 
dacă există un risc clar de încălcare gravă 
de către respectivul stat membru a valorilor 
Uniunii în contextul punerii în aplicare a 
acquis-ului privind azilul și returnarea sau 
dacă un raport de evaluare efectuat în 
cadrul mecanismului de evaluare și 
monitorizare Schengen sau de către 
Agenția Uniunii Europene pentru Azil a 
identificat deficiențe în domeniul relevant.

(32) Se poate considera că un stat 
membru nu respectă acquis-ul relevant al 
Uniunii, inclusiv în ceea ce privește 
utilizarea sprijinului operațional acordat 
prin prezentul fond, dacă acesta nu a 
respectat Carta Drepturilor 
Fundamentale sau nu și-a îndeplinit 
obligațiile care îi revin în temeiul tratatelor 
în domeniul azilului și returnării, dacă 
există un risc clar de încălcare gravă de 
către respectivul stat membru a valorilor 
Uniunii în contextul punerii în aplicare a 
acquis-ului privind azilul și returnarea sau 
dacă un raport de evaluare efectuat în 
cadrul mecanismului de evaluare și 
monitorizare Schengen sau de către 
Agenția Uniunii Europene pentru Azil a 
identificat deficiențe în domeniul relevant.
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Amendamentul 252
Jeroen Lenaers
în numele Grupului PPE

Raport A8-0106/2019
Miriam Dalli
Instituirea Fondului pentru azil și migrație
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 2a. Fără a aduce atingere dispozițiilor 
de la articolul 16, cuantumul total al 
finanțării pentru sprijinirea acțiunilor din 
sau în legătură cu țările terțe, în cadrul 
facilității tematice, în conformitate cu 
articolul 9, intră în anumite limite 
stabilite și face obiectul unor garanții 
adecvate, în temeiul articolului 6 alineatul 
(1) litera (a) punctul 3.
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Amendamentul 253
Jeroen Lenaers
în numele Grupului PPE

Raport A8-0106/2019
Miriam Dalli
Instituirea Fondului pentru azil și migrație
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 2b. Fără a aduce atingere dispozițiilor 
de la articolul 16, cuantumul total al 
finanțării pentru sprijinirea acțiunilor din 
sau în legătură cu țările terțe, în cadrul 
programelor statelor membre, în 
conformitate cu articolul 13, intră în 
anumite limite stabilite și face obiectul 
unor garanții adecvate, în temeiul 
articolului 6 alineatul (1) litera (a) 
punctul 3.
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Amendamentul 254
Jeroen Lenaers
în numele Grupului PPE

Raport A8-0106/2019
Miriam Dalli
Instituirea Fondului pentru azil și migrație
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Finanțarea din cadrul facilității 
tematice abordează priorități cu o valoare 
adăugată ridicată pentru Uniune sau este 
utilizată pentru a răspunde unor nevoi 
urgente, în conformitate cu prioritățile 
convenite ale Uniunii, definite în anexa II.

2. Finanțarea din cadrul facilității 
tematice abordează priorități cu o valoare 
adăugată ridicată pentru Uniune sau este 
utilizată pentru a răspunde unor nevoi 
urgente, în conformitate cu prioritățile 
convenite ale Uniunii, definite în anexa II, 
și prin intermediul acțiunilor eligibile 
prevăzute în anexa III. Comisia asigură 
implicarea periodică a organizațiilor 
societății civile în pregătirea, punerea în 
aplicare, monitorizarea și evaluarea 
programelor de lucru. Comisia se asigură, 
în plus, că acțiunile sale abordează toate 
obiectivele specifice ale fondului, 
menționate la articolul 3 alineatul (2), și 
că repartizarea resurselor între obiectivele 
respective este proporțională cu 
provocările și cu nevoile și garantează 
faptul că obiectivele pot fi atinse.
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Amendamentul 255
Jeroen Lenaers
în numele Grupului PPE

Raport A8-0106/2019
Miriam Dalli
Instituirea Fondului pentru azil și migrație
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Fiecare stat membru se asigură că 
prioritățile abordate în programul său sunt 
în concordanță cu prioritățile Uniunii și 
răspund acestora și provocărilor cu care 
Uniunea se confruntă în domeniul 
gestionării migrației, precum și că acestea 
sunt pe deplin conforme cu acquis-ul 
relevant al Uniunii și cu prioritățile 
convenite ale Uniunii. În definirea 
priorităților programelor lor, statele 
membre se asigură că măsurile de punere 
în aplicare stabilite în anexa II sunt 
abordate în mod corespunzător.

1. Fiecare stat membru și Comisia se 
asigură că prioritățile abordate în 
programul național sunt în concordanță cu 
prioritățile Uniunii și răspund acestora și 
provocărilor cu care Uniunea se confruntă 
în domeniul gestionării azilului și 
migrației, precum și că acestea sunt pe 
deplin conforme cu acquis-ul relevant al 
Uniunii și cu obligațiile internaționale ale 
Uniunii și ale statelor membre care decurg 
din instrumentele internaționale la care 
sunt părți semnatare, în special Convenția 
ONU cu privire la drepturile copilului. În 
definirea priorităților programelor lor, 
statele membre se asigură că măsurile de 
punere în aplicare stabilite în anexa II sunt 
abordate în mod corespunzător.
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