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Pakeitimas 250
Jeroen Lenaers
PPE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0106/2019
Miriam Dalli
Prieglobsčio ir migracijos fondo steigimas
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) readmisijos ir kiti susitarimai yra 
neatsiejamas Sąjungos grąžinimo politikos 
komponentas ir viena iš pagrindinių 
veiksmingo migracijos srautų valdymo 
priemonių, nes jie palengvina greitą 
neteisėtų migrantų grąžinimą. Tie 
susitarimai yra svarbus dialogo ir 
bendradarbiavimo su neteisėtų migrantų 
kilmės ir tranzito trečiosiomis šalimis 
elementas, ir turėtų būti remiamas jų 
įgyvendinimas trečiosiose šalyse, kad 
nacionaliniu ir Sąjungos lygmeniu 
grąžinimo politika būtų veiksminga;

(24) oficialūs readmisijos ir kiti 
susitarimai yra neatsiejamas ir esminis 
Sąjungos grąžinimo politikos komponentas 
ir viena iš pagrindinių veiksmingo 
migracijos srautų valdymo priemonių, nes 
jie palengvina greitą neteisėtų migrantų 
grąžinimą. Tie susitarimai yra svarbus 
dialogo ir bendradarbiavimo su neteisėtų 
migrantų kilmės ir tranzito trečiosiomis 
šalimis elementas, ir fondas turėtų remti jų 
įgyvendinimą trečiosiose šalyse, kad 
grąžinimo politika būtų veiksminga, saugi 
ir ori bei vykdoma laikantis apibrėžtų 
laiko ribų ir kad jai būtų taikomos 
reikiamos apsaugos priemonės;
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6.3.2019 A8-0106/251

Pakeitimas 251
Jeroen Lenaers
PPE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0106/2019
Miriam Dalli
Prieglobsčio ir migracijos fondo steigimas
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) gali būti laikoma, kad valstybė narė 
nesilaiko atitinkamo Sąjungos acquis, be 
kita ko, kiek tai susiję su pagal fondą 
skiriamos veiklos paramos naudojimu, jei 
ji neįvykdė savo įsipareigojimų pagal 
Sutartis prieglobsčio ir grąžinimo srityje, 
jei kyla akivaizdus pavojus, kad valstybė 
narė, įgyvendindama prieglobsčio ir 
grąžinimo acquis, gali gerokai pažeisti 
Sąjungos vertybes, arba jei vertinimo 
ataskaitoje pagal Šengeno arba Europos 
Sąjungos prieglobsčio agentūros vertinimo 
ir stebėsenos mechanizmą atitinkamose 
srityse nustatyta trūkumų;

(32) gali būti laikoma, kad valstybė narė 
nesilaiko atitinkamo Sąjungos acquis, be 
kita ko, kiek tai susiję su pagal fondą 
skiriamos veiklos paramos naudojimu, jei 
ji nesilaikė Pagrindinių teisių chartijos 
arba neįvykdė savo įsipareigojimų pagal 
Sutartis prieglobsčio ir grąžinimo srityje, 
jei kyla akivaizdus pavojus, kad valstybė 
narė, įgyvendindama prieglobsčio ir 
grąžinimo acquis, gali gerokai pažeisti 
Sąjungos vertybes, arba jei vertinimo 
ataskaitoje pagal Šengeno arba Europos 
Sąjungos prieglobsčio agentūros vertinimo 
ir stebėsenos mechanizmą atitinkamose 
srityse nustatyta trūkumų;
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6.3.2019 A8-0106/252

Pakeitimas 252
Jeroen Lenaers
PPE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0106/2019
Miriam Dalli
Prieglobsčio ir migracijos fondo steigimas
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 2a. Nedarant poveikio 16 straipsnio 
nuostatoms, bendra finansavimo suma 
veiksmams trečiosiose šalyse arba jų 
atžvilgiu pagal teminę priemonę remti 
vadovaujantis 9 straipsniu neviršija 
apibrėžtų ribų ir jai taikomos atitinkamos 
apsaugos priemonės, kaip nustatyta 
6 straipsnio 1 dalies a punkto 3 dalyje.
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Pakeitimas 253
Jeroen Lenaers
PPE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0106/2019
Miriam Dalli
Prieglobsčio ir migracijos fondo steigimas
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 2b. Nedarant poveikio 16 straipsnio 
nuostatoms, bendra finansavimo suma 
veiksmams trečiosiose šalyse arba jų 
atžvilgiu pagal valstybių narių programas 
remti vadovaujantis 13 straipsniu 
neviršija apibrėžtų ribų ir jai taikomos 
atitinkamos apsaugos priemonės, kaip 
nustatyta 6 straipsnio 1 dalies a punkto 
3 dalyje.

Or. en
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Pakeitimas 254
Jeroen Lenaers
PPE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0106/2019
Miriam Dalli
Prieglobsčio ir migracijos fondo steigimas
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Finansavimas pagal teminę 
priemonę skiriamas prioritetams, kurie 
suteikia Sąjungai didelės pridėtinės vertės 
arba kuriais reaguojama į neatidėliotinus 
poreikius, laikantis II priede išdėstytų 
sutartų Sąjungos prioritetų.

2. Finansavimas pagal teminę 
priemonę skiriamas prioritetams, kurie 
suteikia Sąjungai didelės pridėtinės vertės 
arba kuriais reaguojama į neatidėliotinus 
poreikius, laikantis II priede išdėstytų 
sutartų Sąjungos prioritetų ir įgyvendinant 
III priede nurodytus reikalavimus 
atitinkančius veiksmus. Komisija 
užtikrina reguliarų dialogą su pilietinės 
visuomenės organizacijomis rengiant, 
įgyvendinant, stebint ir vertinant darbo 
programas. Be to, Komisija užtikrina, kad 
jos veiksmais būtų atsižvelgiama į visus 
konkrečius fondo tikslus, nurodytus 
3 straipsnio 2 dalyje, ir kad paskirstant 
išteklius atitinkamiems tikslams siekti 
būtų proporcingai atsižvelgta į iššūkius ir 
poreikius bei užtikrinta, kad tikslai galėtų 
būti pasiekti.
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Pakeitimas 255
Jeroen Lenaers
PPE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0106/2019
Miriam Dalli
Prieglobsčio ir migracijos fondo steigimas
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė užtikrina, 
kad jos programoje nustatyti prioritetai 
derėtų su Sąjungos prioritetais migracijos 
valdymo srityje ir jais būtų reaguojama į 
toje srityje kylančius uždavinius ir kad jie 
visiškai atitiktų susijusį Sąjungos acquis ir 
sutartus Sąjungos prioritetus. 
Apibrėždamos savo programų prioritetus 
valstybės narės užtikrina, kad būtų 
tinkamai atsižvelgta į II priede išdėstytas 
įgyvendinimo priemones.

1. Kiekviena valstybė narė ir 
Komisija užtikrina, kad nacionalinėje 
programoje nustatyti prioritetai derėtų su 
Sąjungos prioritetais ir iššūkiais 
prieglobsčio ir migracijos valdymo srityje 
bei būtų atsakas į juos ir kad jie 
visapusiškai atitiktų susijusį Sąjungos 
acquis ir Sąjungos bei valstybių narių 
tarptautinius įsipareigojimus, 
grindžiamus tarptautiniais dokumentais, 
kuriuos jos yra pasirašiusios, visų pirma 
JT vaiko teisių konvencija. Apibrėždamos 
savo programų prioritetus valstybės narės 
užtikrina, kad būtų tinkamai atsižvelgta į 
II priede išdėstytas įgyvendinimo 
priemones.

Or. en


