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LV Vienoti daudzveidībā LV

6.3.2019 A8-0106/250

Grozījums Nr. 250
Jeroen Lenaers
PPE grupas vārdā

Ziņojums A8-0106/2019
Miriam Dalli
Patvēruma un migrācijas fonda izveide
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Atpakaļuzņemšanas nolīgumi un 
citas vienošanās ir Savienības atgriešanas 
politikas neatņemama sastāvdaļa un 
galvenais līdzeklis migrācijas plūsmu 
efektīvai pārvaldībai, jo tie atvieglo 
neatbilstīgu migrantu ātru atgriešanu. 
Minētie nolīgumi un vienošanās ir svarīgs 
elements saistībā ar dialogu un sadarbību 
ar trešām valstīm, kas ir neatbilstīgo 
migrantu izcelsmes un tranzīta valstis, un 
to īstenošana trešās valstīs būtu jāatbalsta, 
lai sekmētu valstu un Savienības līmeņa 
atgriešanas politikas efektivitāti.

(24) Oficiāli atpakaļuzņemšanas 
nolīgumi un citas vienošanās ir Savienības 
atgriešanas politikas neatņemama un 
būtiska sastāvdaļa un galvenais līdzeklis 
migrācijas plūsmu efektīvai pārvaldībai, jo 
tie atvieglo neatbilstīgu migrantu ātru 
atgriešanu. Minētie nolīgumi ir svarīgs 
elements saistībā ar dialogu un sadarbību 
ar trešām valstīm, kas ir neatbilstīgo 
migrantu izcelsmes un tranzīta valstis, un 
fondam būtu jāatbalsta to īstenošana 
trešās valstīs, lai sekmētu drošas un cieņu 
respektējošas atgriešanas politikas 
efektivitāti noteikto limitu ietvaros un ar 
nosacījumu, ka tiek ievērotas pienācīgās 
garantijas.

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

6.3.2019 A8-0106/251

Grozījums Nr. 251
Jeroen Lenaers
PPE grupas vārdā

Ziņojums A8-0106/2019
Miriam Dalli
Patvēruma un migrācijas fonda izveide
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Var uzskatīt, ka dalībvalsts neatbilst 
attiecīgajam Savienības acquis, tostarp 
attiecībā uz saskaņā ar šo fondu piešķirtā 
darbības atbalsta izmantošanu, ja tā nav 
izpildījusi savus pienākumus saskaņā ar 
Līgumiem patvēruma un atgriešanas jomā, 
ja ir nepārprotams risks, ka šī dalībvalsts 
varētu nopietni neievērot Savienības 
vērtības, īstenojot acquis patvēruma un 
atgriešanas jomā, vai ja izvērtējuma 
ziņojumā saskaņā ar Šengenas vai Eiropas 
Savienības Patvēruma aģentūras 
izvērtēšanas un uzraudzības mehānismu ir 
konstatētas nepilnības attiecīgajā jomā.

(32) Var uzskatīt, ka dalībvalsts neatbilst 
attiecīgajam Savienības acquis, tostarp 
attiecībā uz saskaņā ar šo fondu piešķirtā 
darbības atbalsta izmantošanu, ja tā nav 
ievērojusi Pamattiesību hartu vai nav 
izpildījusi savus pienākumus saskaņā ar 
Līgumiem patvēruma un atgriešanas jomā, 
ja ir nepārprotams risks, ka šī dalībvalsts 
varētu nopietni neievērot Savienības 
vērtības, īstenojot acquis patvēruma un 
atgriešanas jomā, vai ja izvērtējuma 
ziņojumā saskaņā ar Šengenas vai Eiropas 
Savienības Patvēruma aģentūras 
izvērtēšanas un uzraudzības mehānismu ir 
konstatētas nepilnības attiecīgajā jomā.

Or. en
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6.3.2019 A8-0106/252

Grozījums Nr. 252
Jeroen Lenaers
PPE grupas vārdā

Ziņojums A8-0106/2019
Miriam Dalli
Patvēruma un migrācijas fonda izveide
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Regulas priekšlikums
4. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 2.a Neskarot 16. panta noteikumus, 
kopējā finansējuma summa atbalsta 
darbībām trešās valstīs vai saistībā ar tām 
saskaņā ar tematisko mehānismu 
atbilstoši 9. pantam ir noteikto limitu 
ietvaros un ar nosacījumu, ka tiek 
ievērotas pienācīgas garantijas, kā 
noteikts 6. panta 1. punkta a) 
apakšpunkta 3. punktā.

Or. en
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6.3.2019 A8-0106/253

Grozījums Nr. 253
Jeroen Lenaers
PPE grupas vārdā

Ziņojums A8-0106/2019
Miriam Dalli
Patvēruma un migrācijas fonda izveide
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Regulas priekšlikums
4. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 2.b Neskarot 16. panta noteikumus, 
kopējā finansējuma summa atbalsta 
darbībām trešās valstīs vai saistībā ar tām 
saskaņā ar dalībvalstu programmām 
atbilstoši 13. pantam ir noteikto limitu 
ietvaros un ar nosacījumu, ka tiek 
ievērotas pienācīgas garantijas, kā 
noteikts 6. panta 1. punkta a) 
apakšpunkta 3. punktā.

Or. en



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

LV Vienoti daudzveidībā LV

6.3.2019 A8-0106/254

Grozījums Nr. 254
Jeroen Lenaers
PPE grupas vārdā

Ziņojums A8-0106/2019
Miriam Dalli
Patvēruma un migrācijas fonda izveide
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ar finansējumu no tematiskā 
mehānisma pievēršas prioritātēm, kurām ir 
augsta pievienotā vērtība Savienībai, vai 
tas jāizmanto, lai reaģētu uz neatliekamām 
vajadzībām atbilstīgi saskaņotajām 
Savienības prioritātēm, kas izklāstītas 
II pielikumā.

2. Ar finansējumu no tematiskā 
mehānisma pievēršas prioritātēm, kurām ir 
augsta pievienotā vērtība Savienībai, vai 
tas jāizmanto, lai reaģētu uz neatliekamām 
vajadzībām atbilstīgi saskaņotajām 
Savienības prioritātēm, kas izklāstītas 
II pielikumā, un uz finansējumu 
tiesīgajām darbībām III pielikumā. 
Komisija nodrošina pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju regulāru 
iesaistīšanu darba programmu 
sagatavošanā, īstenošanā, uzraudzībā un 
izvērtēšanā. Turklāt Komisija nodrošina, 
ka tās darbības ir vērstas uz visiem fonda 
konkrētajiem mērķiem, kas izklāstīti 3. 
panta 2. punktā, un ka resursu sadale 
starp šiem mērķiem ir samērīga ar 
uzdevumiem un vajadzībām, nodrošinot 
minēto mērķu sasniegšanu.

Or. en
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6.3.2019 A8-0106/255

Grozījums Nr. 255
Jeroen Lenaers
PPE grupas vārdā

Ziņojums A8-0106/2019
Miriam Dalli
Patvēruma un migrācijas fonda izveide
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts nodrošina, ka tās 
programmā ietvertās prioritātes atbilst 
Savienības prioritātēm un uzdevumiem 
migrācijas pārvaldības jomā un tos risina 
un ka minētās prioritātes pilnībā atbilst 
attiecīgajiem Savienības acquis un 
saskaņotajām Savienības prioritātēm. 
Nosakot savu programmu prioritātes, 
dalībvalstis nodrošina, ka ir pienācīgi 
ņemti vērā II pielikumā izklāstītie 
īstenošanas pasākumi.

1. Katra dalībvalsts un Komisija 
nodrošina, ka valsts programmā ietvertās 
prioritātes atbilst Savienības prioritātēm un 
uzdevumiem patvēruma un migrācijas 
pārvaldības jomā un ir saskanīgas ar tiem 
un ka minētās prioritātes pilnībā atbilst 
attiecīgajiem Savienības acquis un 
Savienības un dalībvalstu 
starptautiskajām saistībām, kas noteiktas 
to parakstītajos starptautiskajos 
instrumentos, jo īpaši ANO Konvencijā 
par bērna tiesībām. Nosakot savu 
programmu prioritātes, dalībvalstis 
nodrošina, ka ir pienācīgi ņemti vērā 
II pielikumā izklāstītie īstenošanas 
pasākumi.

Or. en


