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6.3.2019 A8-0106/250

Predlog spremembe 250
Jeroen Lenaers
v imenu skupine PPE

Poročilo A8-0106/2019
Miriam Dalli
Vzpostavitev Sklada za azil in migracije
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Sporazumi o ponovnem sprejemu 
in drugi dogovori so pomemben del 
politike Unije na področju vračanja in 
osrednje orodje za učinkovito upravljanje 
migracijskih tokov, saj lajšajo hitro 
vračanje migrantov brez urejenega statusa. 
Ti sporazumi in dogovori so pomemben 
del dialoga in sodelovanja s tretjimi 
državami izvora in tranzita migrantov brez 
urejenega statusa, njihovo izvajanje v 
tretjih državah pa bi bilo treba podpreti 
zaradi učinkovitosti politik vračanja na 
nacionalni ravni in na ravni Unije.

(24) Formalni sporazumi o ponovnem 
sprejemu in drugi dogovori so pomemben 
in ključen del politike Unije na področju 
vračanja in osrednje orodje za učinkovito 
upravljanje migracijskih tokov, saj lajšajo 
hitro vračanje migrantov brez urejenega 
statusa. Ti sporazumi so pomemben del 
dialoga in sodelovanja s tretjimi državami 
izvora in tranzita migrantov brez urejenega 
statusa, sklad pa bi moral zaradi 
učinkovitosti, varnosti in dostojnosti 
politik vračanja podpirati njihovo 
izvajanje v tretjih državah v okviru 
opredeljenih omejitev in ob upoštevanju 
ustreznih zaščitnih ukrepov.
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6.3.2019 A8-0106/251

Predlog spremembe 251
Jeroen Lenaers
v imenu skupine PPE

Poročilo A8-0106/2019
Miriam Dalli
Vzpostavitev Sklada za azil in migracije
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Za državo članico se lahko šteje, da 
ni skladna z ustreznim pravnim redom 
Unije, vključno kar zadeva uporabo 
operativne podpore v okviru tega sklada, če 
ni izpolnila svojih obveznosti na podlagi 
Pogodb na področju azila in vračanja, če 
obstaja očitno tveganje, da bi država 
članica pri izvajanju pravnega reda na 
področju azila in vračanja lahko huje kršila 
vrednote Unije, ali če so bile v 
ocenjevalnem poročilu v okviru 
schengenskega ocenjevalnega in 
spremljevalnega mehanizma ali 
ocenjevalnega in spremljevalnega 
mehanizma Agencije Evropske unije za 
azil ugotovljene pomanjkljivosti na 
zadevnem področju.

(32) Za državo članico se lahko šteje, da 
ni skladna z ustreznim pravnim redom 
Unije, vključno kar zadeva uporabo 
operativne podpore v okviru tega sklada, če 
ni ravnala v skladu z Listino o temeljnih 
pravicah ali izpolnila svojih obveznosti na 
podlagi Pogodb na področju azila in 
vračanja, če obstaja očitno tveganje, da bi 
država članica pri izvajanju pravnega reda 
na področju azila in vračanja lahko huje 
kršila vrednote Unije, ali če so bile v 
ocenjevalnem poročilu v okviru 
schengenskega ocenjevalnega in 
spremljevalnega mehanizma ali 
ocenjevalnega in spremljevalnega 
mehanizma Agencije Evropske unije za 
azil ugotovljene pomanjkljivosti na 
zadevnem področju.
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6.3.2019 A8-0106/252

Predlog spremembe 252
Jeroen Lenaers
v imenu skupine PPE

Poročilo A8-0106/2019
Miriam Dalli
Vzpostavitev Sklada za azil in migracije
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 2a. Brez poseganja v določbe člena 16 
je skupni znesek financiranja za podporne 
ukrepe v tretjih državah ali v zvezi z njimi 
v okviru tematskega instrumenta v skladu 
s členom 9 v okviru opredeljenih omejitev 
in zanj veljajo ustrezna varovala v skladu 
s členom 6(1)(a)(3).

Or. en
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6.3.2019 A8-0106/253

Predlog spremembe 253
Jeroen Lenaers
v imenu skupine PPE

Poročilo A8-0106/2019
Miriam Dalli
Vzpostavitev Sklada za azil in migracije
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 2b. Brez poseganja v določbe člena 16 
je skupni znesek financiranja za podporne 
ukrepe v tretjih državah ali v zvezi z njimi 
v okviru tematskega instrumenta v skladu 
s členom 13 v okviru opredeljenih 
omejitev in zanj veljajo ustrezna varovala 
v skladu s členom 6(1)(a)(3).

Or. en



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

SL Združena v raznolikosti SL

6.3.2019 A8-0106/254

Predlog spremembe 254
Jeroen Lenaers
v imenu skupine PPE

Poročilo A8-0106/2019
Miriam Dalli
Vzpostavitev Sklada za azil in migracije
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Finančna sredstva iz tematskega 
instrumenta se uporabijo za obravnavanje 
prednostnih nalog z visoko dodano 
vrednostjo za Unijo ali za odzivanje na 
nujne potrebe v skladu z dogovorjenimi 
prednostnimi nalogami Unije iz Priloge II.

2. Finančna sredstva iz tematskega 
instrumenta se uporabijo za obravnavanje 
prednostnih nalog z visoko dodano 
vrednostjo za Unijo ali za odzivanje na 
nujne potrebe v skladu z dogovorjenimi 
prednostnimi nalogami Unije iz Priloge II, 
in sicer z upravičenimi ukrepi iz Priloge 
III. Komisija zagotovi redno sodelovanje z 
organizacijami civilne družbe pri pripravi, 
izvajanju, spremljanju in ocenjevanju 
programov dela. Komisija poleg tega 
zagotovi, da njeni ukrepi obravnavajo vse 
specifične cilje sklada iz člena 3(2) in da 
je dodeljevanje sredstev med te cilje 
sorazmerno izzivom in potrebam ter 
omogoča doseganje vseh ciljev.
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6.3.2019 A8-0106/255

Predlog spremembe 255
Jeroen Lenaers
v imenu skupine PPE

Poročilo A8-0106/2019
Miriam Dalli
Vzpostavitev Sklada za azil in migracije
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica zagotovi, da 
so prednostne naloge, obravnavane v 
njenem programu, skladne s prednostnimi 
nalogami Unije in izzivi na področju 
upravljanja migracij ter ustrezne glede na 
njih ter da so v celoti skladne z ustreznim 
pravnim redom Unije in dogovorjenimi 
prednostnimi nalogami Unije. Države 
članice pri opredelitvi prednostnih nalog v 
okviru svojih programov zagotovijo, da so 
izvedbeni ukrepi iz Priloge II ustrezno 
obravnavani.

1. Vsaka država članica in Komisija 
zagotovita, da so prednostne naloge, 
obravnavane v nacionalnem programu, 
skladne s prednostnimi nalogami Unije in 
izzivi na področju azila in upravljanja 
migracij ter ustrezne glede na njih ter da so 
v celoti skladne z ustreznim pravnim 
redom Unije in mednarodnimi 
obveznostmi Unije in držav članic na 
podlagi mednarodnih instrumentov, 
katerih podpisnice so, zlasti Konvencije 
OZN o otrokovih pravicah. Države članice 
pri opredelitvi prednostnih nalog v okviru 
svojih programov zagotovijo, da so 
izvedbeni ukrepi iz Priloge II ustrezno 
obravnavani.
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