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A8-0089/206

Predlog spremembe 206
Carlos Coelho
v imenu skupine PPE
Poročilo
A8-0089/2019
Tanja Fajon
Vzpostavitev instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizume v okviru Sklada
za integrirano upravljanje meja
(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 6
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.
Komisija za tematski instrument
sprejme sklepe o financiranju, kot so
navedeni v členu 110 finančne uredbe, v
katerih določi cilje in ukrepe, ki se
podprejo, ter zneske za vsakega od
njegovih elementov, kot so navedeni v
odstavku 1. V sklepih o financiranju se po
potrebi določi skupni znesek, namenjen za
operacije mešanega financiranja.

6.
Na Komisijo se za tematski
instrument prenese pooblastilo za
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s
členom 29 za oblikovanje programov dela,
kot so navedeni v členu 110 finančne
uredbe in v katerih se določijo cilji in
ukrepi, ki se podprejo, ter zneski za
vsakega od njegovih elementov, kot so
navedeni v odstavku 1. V programih dela
se po potrebi določi skupni znesek,
namenjen za operacije mešanega
financiranja.
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A8-0089/207

Predlog spremembe 207
Carlos Coelho
v imenu skupine PPE
Poročilo
A8-0089/2019
Tanja Fajon
Vzpostavitev instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizume v okviru Sklada
za integrirano upravljanje meja
(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))
Predlog uredbe
Priloga II – točka 1 – točka c
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)
krepitev medagencijskega
sodelovanja na nacionalni ravni med
nacionalnimi organi, odgovornimi za
nadzor meja ali za naloge, ki se izvajajo na
meji, in na ravni EU med državami
članicami ali med državami članicami na
eni strani in ustreznimi organi, uradi in
agencijami Unije ali tretjimi državami na
drugi strani;

(c)
krepitev medagencijskega
sodelovanja na nacionalni ravni med
nacionalnimi organi, odgovornimi za
nadzor meja ali za naloge, ki se izvajajo na
meji, in na ravni EU med državami
članicami ali med državami članicami na
eni strani in ustreznimi organi, uradi ali
agencijami Unije, tudi agencijami, ki so
odgovorne za zunanje delovanje, in
tretjimi državami na drugi strani;
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A8-0089/208

Predlog spremembe 208
Carlos Coelho
v imenu skupine PPE
Poročilo
A8-0089/2019
Tanja Fajon
Vzpostavitev instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizume v okviru Sklada
za integrirano upravljanje meja
(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))
Predlog uredbe
Priloga III – točka 1 – točka g a (novo)
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe
(ga) ukrepe za izboljšanje kakovosti
podatkov, shranjenih v informacijskih
sistemih na področju vizumov in meja, in
izboljšanje uveljavljanja pravic
posameznikov, na katere se podatki
nanašajo, do informacij, dostopa,
popravka, izbrisa in omejitve obdelave
podatkov v okviru ukrepov, ki spadajo na
področje uporabe tega instrumenta;
Or. en
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A8-0089/209

Predlog spremembe 209
Carlos Coelho
v imenu skupine PPE
Poročilo
A8-0089/2019
Tanja Fajon
Vzpostavitev instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizume v okviru Sklada
za integrirano upravljanje meja
(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))
Predlog uredbe
Priloga IV – točka 6
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)
Ukrepi za uporabo, prenos,
preskušanje in potrjevanje novih metod ali
tehnologij, vključno s pilotnimi projekti in
nadaljnjimi ukrepi, povezanimi z
varnostnimi raziskovalnimi projekti, ki jih
financira Unija, kot so navedeni v Prilogi
III.

(6)
Ukrepi za uporabo, prenos,
preskušanje in potrjevanje novih metod ali
tehnologij, da bi se izboljšala kakovost
podatkov, shranjenih v informacijskih
sistemih na področju vizumov in meja, in
uveljavljanje pravic posameznikov, na
katere se podatki nanašajo, do informacij,
dostopa, popravka, izbrisa in omejitve
obdelave podatkov v okviru ukrepov, ki
spadajo na področje uporabe tega
instrumenta.
Or. en
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