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6.3.2019 A8-0106/250

Pozmeňujúci návrh 250
Jeroen Lenaers
v mene skupiny PPE

Správa A8-0106/2019
Miriam Dalli
Zriadenie Fondu pre azyl a migráciu
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Readmisné dohody a iné 
dojednania sú neoddeliteľnou zložkou 
návratovej politiky Únie a hlavným 
nástrojom na účinné riadenie migračných 
tokov, keďže uľahčujú rýchly návrat 
neregulárnych migrantov. Tieto dohody 
a dojednania sú dôležitým prvkom v rámci 
dialógu a spolupráce s tretími krajinami 
pôvodu a tranzitu neregulárnych migrantov 
a ich vykonávanie v tretích krajinách by sa 
malo podporovať, aby sa zaistila účinnosť 
návratových politík na vnútroštátnej 
úrovni a na úrovni Únie.

(24) Formálne readmisné dohody a iné 
dojednania sú neoddeliteľnou 
a rozhodujúcou zložkou návratovej 
politiky Únie a hlavným nástrojom na 
účinné riadenie migračných tokov, keďže 
uľahčujú rýchly návrat neregulárnych 
migrantov. Tieto dohody sú dôležitým 
prvkom v rámci dialógu a spolupráce 
s tretími krajinami pôvodu a tranzitu 
neregulárnych migrantov a fond by mal 
podporovať ich vykonávanie v tretích 
krajinách, aby sa zaistila účinnosť, 
bezpečnosť a dôstojnosť návratových 
politík, a to vo vymedzenom rozsahu a pri 
dodržaní náležitých záruk.

Or. en
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6.3.2019 A8-0106/251

Pozmeňujúci návrh 251
Jeroen Lenaers
v mene skupiny PPE

Správa A8-0106/2019
Miriam Dalli
Zriadenie Fondu pre azyl a migráciu
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) Predpokladá sa, že členský štát 
nekoná v súlade s príslušným acquis Únie, 
a to aj pokiaľ ide o využívanie operačnej 
podpory v rámci tohto fondu, , ak si 
nesplnil svoje povinnosti v oblasti azylu 
a návratu, ktoré pre neho vyplývajú zo 
zmlúv, ak existuje jasné riziko vážneho 
porušenia hodnôt Únie týmto členským 
štátom pri vykonávaní acquis v oblasti 
azylu a návratu alebo ak boli v hodnotiacej 
správe v rámci schengenského 
hodnotiaceho a monitorovacieho 
mechanizmu alebo hodnotiaceho 
a monitorovacieho mechanizmu Agentúry 
Európskej únie pre azyl zistené nedostatky 
v príslušnej oblasti.

(32) Predpokladá sa, že členský štát 
nekoná v súlade s príslušným acquis Únie, 
a to aj pokiaľ ide o využívanie operačnej 
podpory v rámci tohto fondu, ak nedodržal 
Chartu základných práv alebo si nesplnil 
svoje povinnosti v oblasti azylu a návratu, 
ktoré pre neho vyplývajú zo zmlúv, ak 
existuje jasné riziko vážneho porušenia 
hodnôt Únie týmto členským štátom pri 
vykonávaní acquis v oblasti azylu 
a návratu alebo ak boli v hodnotiacej 
správe v rámci schengenského 
hodnotiaceho a monitorovacieho 
mechanizmu alebo hodnotiaceho 
a monitorovacieho mechanizmu Agentúry 
Európskej únie pre azyl zistené nedostatky 
v príslušnej oblasti.

Or. en



AM\1178957SK.docx PE635.391v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

6.3.2019 A8-0106/252

Pozmeňujúci návrh 252
Jeroen Lenaers
v mene skupiny PPE

Správa A8-0106/2019
Miriam Dalli
Zriadenie Fondu pre azyl a migráciu
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 2a. Bez toho, aby boli dotknuté 
ustanovenia článku 16, celková suma 
finančných prostriedkov na podporu akcií 
v tretích krajinách alebo vo vzťahu 
k tretím krajinám z tematického nástroja 
v súlade s článkom 9 nepresahuje 
stanovené limity a podlieha náležitým 
zárukám, ako sa stanovuje v článku 6 
ods. 1 písm. a) bode 3.

Or. en
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6.3.2019 A8-0106/253

Pozmeňujúci návrh 253
Jeroen Lenaers
v mene skupiny PPE

Správa A8-0106/2019
Miriam Dalli
Zriadenie Fondu pre azyl a migráciu
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 2b. Bez toho, aby boli dotknuté 
ustanovenia článku 16, celková suma 
finančných prostriedkov na podporu akcií 
v tretích krajinách alebo vo vzťahu 
k tretím krajinám v rámci programov 
členských štátov v súlade s článkom 13 
nepresahuje stanovené limity a podlieha 
náležitým zárukám, ako sa stanovuje v 
článku 6 ods. 1 písm. a) bode 3.

Or. en
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6.3.2019 A8-0106/254

Pozmeňujúci návrh 254
Jeroen Lenaers
v mene skupiny PPE

Správa A8-0106/2019
Miriam Dalli
Zriadenie Fondu pre azyl a migráciu
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Finančné prostriedky z tematického 
nástroja sú určené na priority, ktoré majú 
pre Úniu vysokú pridanú hodnotu, alebo sa 
použijú v reakcii na naliehavé potreby, a to 
v súlade s dohodnutými prioritami Únie 
uvedenými v prílohe II.

2. Finančné prostriedky z tematického 
nástroja sú určené na priority, ktoré majú 
pre Úniu vysokú pridanú hodnotu, alebo sa 
použijú v reakcii na naliehavé potreby 
v súlade s dohodnutými prioritami Únie 
uvedenými v prílohe II a prostredníctvom 
oprávnených akcií stanovených v prílohe 
III. Komisia zabezpečí pravidelnú 
spoluprácu s organizáciami občianskej 
spoločnosti pri príprave, vykonávaní, 
monitorovaní a hodnotení pracovných 
programov. Okrem toho zaistí, aby sa jej 
akcie zameriavali na všetky špecifické 
ciele fondu uvedené v článku 3 ods. 2 
a aby rozdeľovanie zdrojov medzi tieto 
ciele bolo primerané výzvam a potrebám a 
zabezpečovalo, že tieto ciele bude možné 
plniť.

Or. en



<PathFdR>AM\1178957SK.docx</PathFdR> PE<NoPE>635.391</NoPE><Version>v01-00</Version>

6.3.2019 A8-0106/255

Pozmeňujúci návrh 255
Jeroen Lenaers
v mene skupiny PPE

Správa A8-0106/2019
Miriam Dalli
Zriadenie Fondu pre azyl a migráciu
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Každý členský štát zabezpečí, aby 
priority vymedzené v jeho programe 
zodpovedali prioritám Únie v oblasti 
riadenia migrácie a reagovali na výzvy 
v tejto oblasti a aby boli v plnom súlade 
s príslušným acquis Únie a dohodnutými 
prioritami Únie. Pri vymedzovaní priorít 
svojich programov členské štáty 
zabezpečia, aby sa v nich náležite 
zohľadnili vykonávacie opatrenia 
stanovené v prílohe II.

1. Každý členský štát a Komisia 
zabezpečia, aby priority vymedzené v 
národnom programe zodpovedali prioritám 
Únie v oblasti riadenia azylu a migrácie a 
reagovali na výzvy v tejto oblasti a aby 
boli v plnom súlade s príslušným acquis 
Únie a medzinárodnými záväzkami Únie 
a členských štátov vyplývajúcimi z 
medzinárodných nástrojov, ktorých sú 
signatármi, najmä z Dohovoru OSN o 
právach dieťaťa. Pri vymedzovaní priorít 
svojich programov členské štáty 
zabezpečia, aby sa v nich náležite 
zohľadnili vykonávacie opatrenia 
stanovené v prílohe II.
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