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6.3.2019 A8-0106/250

Ändringsförslag 250
Jeroen Lenaers
för PPE-gruppen

Betänkande A8-0106/2019
Miriam Dalli
Inrättande av Asyl- och migrationsfonden
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Återtagandeavtal och andra 
arrangemang är en viktig del av unionens 
återvändandepolitik och ett centralt 
redskap för en effektiv hantering av 
migrationsströmmar, eftersom de 
underlättar ett snabbt återvändande av 
irreguljära migranter. Dessa avtal och 
andra arrangemang är en viktig del av 
ramen för dialog och samarbete med de 
tredjeländer som är ursprungs- eller 
transitländer för irreguljära migranter, och 
deras genomförande i tredjeländerna bör 
stödjas eftersom det gynnar effektiviteten i 
återvändandepolitiken på nationell nivå 
och unionsnivå.

(24) Formella återtagandeavtal och 
andra arrangemang är en integrerad och 
viktig del av unionens återvändandepolitik 
och ett centralt redskap för en effektiv 
hantering av migrationsströmmar, eftersom 
de underlättar ett snabbt återvändande av 
irreguljära migranter. Dessa avtal är en 
viktig del av ramen för dialog och 
samarbete med de tredjeländer som är 
ursprungs- eller transitländer för irreguljära 
migranter, och fonden bör stödja deras 
genomförande i tredjeländerna eftersom 
det gynnar ändamålsenliga, säkra och 
värdiga återvändandepolitiska åtgärder 
inom fastställda gränser och under 
förutsättning att lämpliga skyddsåtgärder 
vidtas.

Or. en
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6.3.2019 A8-0106/251

Ändringsförslag 251
Jeroen Lenaers
för PPE-gruppen

Betänkande A8-0106/2019
Miriam Dalli
Inrättande av Asyl- och migrationsfonden
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Om en medlemsstat har underlåtit 
att fullgöra sina skyldigheter enligt 
fördragen på området asyl och migration, 
om det finns en tydlig risk för att 
medlemsstaten allvarligt åsidosätter 
unionens värden vid genomförandet av 
regelverket för asyl och återvändande eller 
om brister har konstaterats på det relevanta 
området i en utvärderingsrapport som 
gjorts inom ramen för utvärderings- och 
övervakningsmekanismen för 
Schengenregelverket eller av Europeiska 
unionens asylbyrå, kan det anses att 
medlemsstaten inte följer unionens 
relevanta regelverk, även i fråga om 
användningen av driftsstöd inom ramen för 
denna fond.

(32) Om en medlemsstat har underlåtit 
att agera i överensstämmelse med stadgan 
om de grundläggande rättigheterna eller 
att fullgöra sina skyldigheter enligt 
fördragen på området asyl och migration, 
om det finns en tydlig risk för att 
medlemsstaten allvarligt åsidosätter 
unionens värden vid genomförandet av 
regelverket för asyl och återvändande eller 
om brister har konstaterats på det relevanta 
området i en utvärderingsrapport som 
gjorts inom ramen för utvärderings- och 
övervakningsmekanismen för 
Schengenregelverket eller av Europeiska 
unionens asylbyrå, kan det anses att 
medlemsstaten inte följer unionens 
relevanta regelverk, även i fråga om 
användningen av driftsstöd inom ramen för 
denna fond.

Or. en
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6.3.2019 A8-0106/252

Ändringsförslag 252
Jeroen Lenaers
för PPE-gruppen

Betänkande A8-0106/2019
Miriam Dalli
Inrättande av Asyl- och migrationsfonden
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 2a. Utan att det påverkar 
tillämpningen av bestämmelserna i 
artikel 16 ska det totala beloppet för 
finansiering av stödåtgärder i eller i 
förhållande till tredjeländer inom ramen 
för den tematiska delen i enlighet med 
artikel 9 ligga inom fastställda gränser 
och under förutsättning att lämpliga 
skyddsåtgärder vidtas enligt artikel 6.1 a 
3.

Or. en
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6.3.2019 A8-0106/253

Ändringsförslag 253
Jeroen Lenaers
för PPE-gruppen

Betänkande A8-0106/2019
Miriam Dalli
Inrättande av Asyl- och migrationsfonden
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 2b. Utan att det påverkar 
tillämpningen av bestämmelserna i 
artikel 16 ska det totala beloppet för 
finansiering av stödåtgärder i eller i 
förhållande till tredjeländer inom ramen 
för medlemsstaternas program i enlighet 
med artikel 13 ligga inom fastställda 
gränser och under förutsättning att 
lämpliga skyddsåtgärder vidtas enligt 
artikel 6.1 a 3.

Or. en
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6.3.2019 A8-0106/254

Ändringsförslag 254
Jeroen Lenaers
för PPE-gruppen

Betänkande A8-0106/2019
Miriam Dalli
Inrättande av Asyl- och migrationsfonden
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Finansiering från den tematiska 
delen ska ägnas prioriteringar som har ett 
stort mervärde för unionen eller användas 
för tillmötesgå brådskande behov, i 
enlighet med de överenskomna 
unionsprioriteringar som anges i bilaga II.

2. Finansiering från den tematiska 
delen ska ägnas prioriteringar som har ett 
stort mervärde för unionen eller användas 
för att tillmötesgå brådskande behov, i 
enlighet med de överenskomna 
unionsprioriteringar som anges i bilaga II 
och genom de stödberättigade åtgärderna 
i bilaga III. Kommissionen ska säkerställa 
en regelbunden dialog med det civila 
samhällets organisationer vid 
utformningen, genomförandet, 
övervakningen och utvärderingen av 
arbetsprogrammen. Kommissionen ska 
dessutom säkerställa att dess åtgärder tar 
itu med fondens samtliga särskilda mål 
som anges i artikel 3.2 och att 
fördelningen av medel mellan dessa mål 
står i proportion till utmaningarna och 
behoven och säkerställer att målen kan 
uppnås.

Or. en
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6.3.2019 A8-0106/255

Ändringsförslag 255
Jeroen Lenaers
för PPE-gruppen

Betänkande A8-0106/2019
Miriam Dalli
Inrättande av Asyl- och migrationsfonden
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska säkerställa 
att de prioriteringar som fastställs i dess 
program är förenliga med och motsvarar 
unionens prioriteringar och utmaningar på 
området migrationsförvaltning, och 
stämmer helt överens med unionens 
relevanta regelverk och överenskomna 
unionsprioriteringar. När medlemsstaterna 
fastställer prioriteringarna för sina program 
ska de säkerställa att de 
genomförandeåtgärder som anges i bilaga 
II verkligen beaktas.

1. Varje medlemsstat och 
kommissionen ska säkerställa att de 
prioriteringar som fastställs i det nationella 
programmet är förenliga med och 
motsvarar unionens prioriteringar och 
utmaningar på området asyl- och 
migrationsförvaltning och stämmer helt 
överens med unionens relevanta regelverk 
och unionens och medlemsstaternas 
internationella åtaganden enligt de 
internationella instrument som de har 
undertecknat, i synnerhet FN:s 
konvention om barnets rättigheter. När 
medlemsstaterna fastställer prioriteringarna 
för sina program ska de säkerställa att de 
genomförandeåtgärder som anges i bilaga 
II verkligen beaktas.

Or. en


