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NL In verscheidenheid verenigd NL

6.3.2019 A8-0106/250

Amendement 250
Jeroen Lenaers
namens de PPE-Fractie

Verslag A8-0106/2019
Miriam Dalli
Oprichting van het Fonds voor asiel en migratie
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Overnameovereenkomsten en 
andere regelingen vormen een integraal 
onderdeel van het terugkeerbeleid van de 
Unie en zijn een centraal instrument voor 
het doeltreffend beheer van 
migratiestromen, aangezien zij de vlotte 
terugkeer van irreguliere migranten 
vergemakkelijken. Deze overeenkomsten 
en regelingen spelen een belangrijke rol in 
het kader van de dialoog en de 
samenwerking met derde landen van 
herkomst en doorreis van irreguliere 
migranten en de uitvoering ervan in derde 
landen dient te worden ondersteund ten 
behoeve van een doeltreffend 
terugkeerbeleid op nationaal en EU-
niveau.

(24) Formele overnameovereenkomsten 
en andere regelingen vormen een integraal 
en cruciaal onderdeel van het 
terugkeerbeleid van de Unie en zijn een 
centraal instrument voor het doeltreffend 
beheer van migratiestromen, aangezien zij 
de vlotte terugkeer van irreguliere 
migranten vergemakkelijken. Deze 
overeenkomsten spelen een belangrijke rol 
in het kader van de dialoog en de 
samenwerking met derde landen van 
herkomst en doorreis van irreguliere 
migranten en het fonds dient de uitvoering 
ervan in derde landen te ondersteunen ten 
behoeve van een doeltreffend, veilig en 
waardig terugkeerbeleid binnen 
gedefinieerde grenzen en met 
inachtneming van passende waarborgen.

Or. en
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6.3.2019 A8-0106/251

Amendement 251
Jeroen Lenaers
namens de PPE-Fractie

Verslag A8-0106/2019
Miriam Dalli
Oprichting van het Fonds voor asiel en migratie
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Een lidstaat kan worden geacht niet 
aan het relevante acquis van de Unie te 
voldoen, ook wat betreft het gebruik van 
operationele steun uit hoofde van dit fonds, 
als hij zijn verplichtingen op grond van de 
Verdragen op het gebied van asiel en 
terugkeer niet is nagekomen, als er een 
duidelijk risico bestaat dat de lidstaat bij 
het uitvoeren van het acquis inzake asiel en 
terugkeer een waarde van de Unie ernstig 
schendt of als in een evaluatieverslag in het 
kader van het Schengenevaluatie- en 
toezichtmechanisme of het evaluatie- en 
toezichtmechanisme van het 
Asielagentschap van de Europese Unie 
tekortkomingen op het betrokken gebied 
zijn vastgesteld.

(32) Een lidstaat kan worden geacht niet 
aan het relevante acquis van de Unie te 
voldoen, ook wat betreft het gebruik van 
operationele steun uit hoofde van dit fonds, 
als hij het Handvest van de grondrechten 
niet heeft nageleefd of zijn verplichtingen 
op grond van de Verdragen op het gebied 
van asiel en terugkeer niet is nagekomen, 
als er een duidelijk risico bestaat dat de 
lidstaat bij het uitvoeren van het acquis 
inzake asiel en terugkeer een waarde van 
de Unie ernstig schendt of als in een 
evaluatieverslag in het kader van het 
Schengenevaluatie- en toezichtmechanisme 
of het evaluatie- en toezichtmechanisme 
van het Asielagentschap van de Europese 
Unie tekortkomingen op het betrokken 
gebied zijn vastgesteld.

Or. en
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6.3.2019 A8-0106/252

Amendement 252
Jeroen Lenaers
namens de PPE-Fractie

Verslag A8-0106/2019
Miriam Dalli
Oprichting van het Fonds voor asiel en migratie
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 2 bis. Onverminderd het bepaalde in 
artikel 16 blijft het totale bedrag aan 
financiering voor ondersteuning van 
acties in of met betrekking tot derde 
landen uit hoofde van de thematische 
faciliteit overeenkomstig artikel 9 binnen 
gedefinieerde grenzen en met 
inachtneming van passende waarborgen, 
zoals bepaald in artikel 6, lid 1, onder a), 
punt 3).

Or. en
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6.3.2019 A8-0106/253

Amendement 253
Jeroen Lenaers
namens de PPE-Fractie

Verslag A8-0106/2019
Miriam Dalli
Oprichting van het Fonds voor asiel en migratie
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 2 ter. Onverminderd het bepaalde in 
artikel 16 blijft het totale bedrag aan 
financiering voor ondersteuning van 
acties in of met betrekking tot derde 
landen uit hoofde van de programma's 
van de lidstaten overeenkomstig artikel 13 
binnen gedefinieerde grenzen en met 
inachtneming van passende waarborgen, 
zoals bepaald in artikel 6, lid 1, onder a), 
punt 3).

Or. en
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6.3.2019 A8-0106/254

Amendement 254
Jeroen Lenaers
namens de PPE-Fractie

Verslag A8-0106/2019
Miriam Dalli
Oprichting van het Fonds voor asiel en migratie
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De financiering uit de thematische 
faciliteit wordt gebruikt voor prioriteiten 
met een hoge toegevoegde waarde voor de 
Unie of om te voorzien in dringende 
behoeften, conform de overeengekomen 
prioriteiten van de Unie zoals uiteengezet 
in bijlage II.

2. De financiering uit de thematische 
faciliteit wordt gebruikt voor prioriteiten 
met een hoge toegevoegde waarde voor de 
Unie of om te voorzien in dringende 
behoeften, conform de overeengekomen 
prioriteiten van de Unie zoals uiteengezet 
in bijlage II en via de in aanmerking 
komende acties in bijlage III. De 
Commissie overlegt regelmatig met 
maatschappelijke organisaties bij de 
voorbereiding, uitvoering, monitoring en 
evaluatie van de werkprogramma's. De 
Commissie zorgt er bovendien voor dat bij 
haar maatregelen alle in artikel 3, lid 2, 
genoemde specifieke doelstellingen van 
het fonds worden nagestreefd, alsook dat 
de verdeling van de middelen over deze 
doelstellingen in verhouding staat tot de 
uitdagingen en behoeften en waarborgt 
dat de doelstellingen kunnen worden 
verwezenlijkt.

Or. en
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6.3.2019 A8-0106/255

Amendement 255
Jeroen Lenaers
namens de PPE-Fractie

Verslag A8-0106/2019
Miriam Dalli
Oprichting van het Fonds voor asiel en migratie
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat zorgt ervoor dat de 
door zijn programma bestreken prioriteiten 
consistent zijn met en afgestemd zijn op de 
prioriteiten en uitdagingen van de Unie op 
het gebied van migratiebeheer, en dat zij 
stroken met het relevante acquis en de 
overeengekomen prioriteiten van de Unie. 
Bij het vaststellen van de prioriteiten van 
hun programma's zorgen de lidstaten 
ervoor dat de in bijlage II vastgestelde 
uitvoeringsmaatregelen voldoende aan bod 
komen.

1. Elke lidstaat en de Commissie 
zorgen ervoor dat de door het nationale 
programma bestreken prioriteiten 
consistent zijn met en afgestemd zijn op de 
prioriteiten en uitdagingen van de Unie op 
het gebied van asiel- en migratiebeheer, en 
dat zij stroken met het relevante acquis en 
de internationale verplichtingen van de 
Unie en de lidstaten die voortvloeien uit 
internationale instrumenten die zij 
hebben ondertekend, in het bijzonder VN-
Verdrag inzake de rechten van het kind. 
Bij het vaststellen van de prioriteiten van 
hun programma's zorgen de lidstaten 
ervoor dat de in bijlage II vastgestelde 
uitvoeringsmaatregelen voldoende aan bod 
komen.

Or. en


