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Poprawka 250
Jeroen Lenaers
w imieniu grupy PPE

Sprawozdanie A8-0106/2019
Miriam Dalli
Ustanowienie Funduszu Azylu i Migracji
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Unijne umowy o readmisji i inne 
porozumienia są integralnym składnikiem 
unijnej polityki powrotowej i jednym 
z głównych narzędzi skutecznego 
zarządzania przepływami migracyjnymi, 
ponieważ ułatwiają szybki powrót 
migrantów o nieuregulowanym statusie. Te 
umowy i porozumienia są ważnym 
elementem dialogu i współpracy 
z państwami trzecimi będącymi krajami 
pochodzenia i tranzytu migrantów 
o nieuregulowanym statusie, dlatego 
w interesie skutecznej polityki powrotowej 
na poziomach krajowym i unijnym należy 
wspierać wykonywanie tych umów 
w państwach trzecich.

(24) Formalne umowy o readmisji i 
inne porozumienia są integralnym i 
kluczowym składnikiem unijnej polityki 
powrotowej i jednym z głównych narzędzi 
skutecznego zarządzania przepływami 
migracyjnymi, ponieważ ułatwiają szybki 
powrót migrantów o nieuregulowanym 
statusie. Te umowy i porozumienia są 
ważnym elementem dialogu i współpracy 
z państwami trzecimi będącymi krajami 
pochodzenia i tranzytu migrantów 
o nieuregulowanym statusie, dlatego 
Fundusz powinien wspierać w określonym 
zakresie i przy zastosowaniu 
odpowiednich zabezpieczeń wykonywanie 
tych umów w państwach trzecich 
w interesie skutecznej polityki 
bezpiecznych i godnych powrotów.
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Poprawka 251
Jeroen Lenaers
w imieniu grupy PPE

Sprawozdanie A8-0106/2019
Miriam Dalli
Ustanowienie Funduszu Azylu i Migracji
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Można uznać, że państwo 
członkowskie nie przestrzega odnośnego 
dorobku prawnego Unii, w tym pod 
względem wykorzystania wsparcia 
operacyjnego w ramach tego Funduszu, 
jeżeli państwo to nie dopełniło swoich 
obowiązków przewidzianych w Traktatach, 
a dotyczących obszaru azylu i powrotów, 
jeżeli istnieje wyraźne ryzyko poważnego 
naruszenia przez państwo członkowskie 
unijnych wartości przy wdrażaniu dorobku 
prawnego w zakresie azylu i powrotów lub 
jeżeli w sprawozdaniu oceniającym 
w ramach mechanizmu oceny 
i monitorowania stosowania dorobku 
Schengen lub mechanizmu oceny 
i monitorowania Agencji Unii Europejskiej 
ds. Azylu stwierdzono niedociągnięcia 
w odnośnym obszarze.

(32) Można uznać, że państwo 
członkowskie nie przestrzega odnośnego 
dorobku prawnego Unii, w tym pod 
względem wykorzystania wsparcia 
operacyjnego w ramach tego Funduszu, 
jeżeli państwo to nie zachowuje zgodności 
z Kartą praw podstawowych lub nie 
dopełniło swoich obowiązków 
przewidzianych w Traktatach, 
a dotyczących obszaru azylu i powrotów, 
jeżeli istnieje wyraźne ryzyko poważnego 
naruszenia przez państwo członkowskie 
unijnych wartości przy wdrażaniu dorobku 
prawnego w zakresie azylu i powrotów lub 
jeżeli w sprawozdaniu oceniającym 
w ramach mechanizmu oceny 
i monitorowania stosowania dorobku 
Schengen lub mechanizmu oceny 
i monitorowania Agencji Unii Europejskiej 
ds. Azylu stwierdzono niedociągnięcia 
w odnośnym obszarze.

Or. en



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

PL Zjednoczona w różnorodności PL

6.3.2019 A8-0106/252

Poprawka 252
Jeroen Lenaers
w imieniu grupy PPE

Sprawozdanie A8-0106/2019
Miriam Dalli
Ustanowienie Funduszu Azylu i Migracji
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 2a. Nie naruszając przepisów art. 16, 
łączna kwota finansowania 
przeznaczonego na wspieranie działań w 
państwach trzecich lub skierowanych do 
państw trzecich w ramach instrumentu 
tematycznego zgodnie z art. 9 nie 
przekracza określonych limitów i podlega 
odpowiednim gwarancjom zgodnie z art. 6 
ust. 1 lit. a) pkt 3.
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Poprawka 253
Jeroen Lenaers
w imieniu grupy PPE

Sprawozdanie A8-0106/2019
Miriam Dalli
Ustanowienie Funduszu Azylu i Migracji
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 2b. Nie naruszając przepisów art. 16, 
łączna kwota finansowania 
przeznaczonego na wspieranie działań w 
państwach trzecich lub skierowanych do 
państw trzecich w ramach programów 
państw członkowskich zgodnie z art. 13 
nie przekracza określonych limitów i 
podlega odpowiednim gwarancjom 
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) pkt 3.
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Poprawka 254
Jeroen Lenaers
w imieniu grupy PPE

Sprawozdanie A8-0106/2019
Miriam Dalli
Ustanowienie Funduszu Azylu i Migracji
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Finansowanie z instrumentu 
tematycznego jest przeznaczane na 
priorytety o wysokiej wartości dodanej dla 
Unii lub wykorzystywane w celu 
zaspokojenia pilnych potrzeb zgodnie 
z uzgodnionymi priorytetami Unii 
określonymi w załączniku II.

2. Finansowanie z instrumentu 
tematycznego jest przeznaczane na 
priorytety o wysokiej wartości dodanej dla 
Unii lub wykorzystywane w celu 
zaspokojenia pilnych potrzeb zgodnie 
z uzgodnionymi priorytetami Unii 
określonymi w załączniku II oraz poprzez 
kwalifikowalne działania określone 
w załączniku III. Komisja zapewnia 
regularne kontakty z organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego w ramach 
przygotowywania, wdrażania, 
monitorowania i oceny programów prac. 
Komisja zapewnia również, aby jej 
działania dotyczyły wszystkich celów 
szczegółowych Funduszu określonych w 
art. 3 ust. 2 oraz aby podział środków na 
te cele był proporcjonalny do wyzwań i 
potrzeb, a także gwarantował możliwość 
osiągnięcia celów.
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Poprawka 255
Jeroen Lenaers
w imieniu grupy PPE

Sprawozdanie A8-0106/2019
Miriam Dalli
Ustanowienie Funduszu Azylu i Migracji
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie 
zapewnia, aby priorytety objęte jego 
programem były spójne z unijnymi 
priorytetami i wyzwaniami w obszarze 
zarządzania migracjami i im odpowiadały 
oraz były w pełni zgodne z odnośnym 
dorobkiem prawnym UE i uzgodnionymi 
priorytetami Unii. Przy określaniu 
priorytetów swoich programów państwa 
członkowskie zapewniają, aby programy te 
we właściwy sposób uwzględniały środki 
wykonawcze określone w załączniku II.

1. Każde państwo członkowskie i 
Komisja zapewniają, aby priorytety objęte 
programem krajowym były spójne z 
unijnymi priorytetami i wyzwaniami w 
obszarze azylu i zarządzania migracją i 
aby im odpowiadały oraz były w pełni 
zgodne z odnośnym dorobkiem prawnym 
UE, a także z międzynarodowymi 
zobowiązaniami Unii i państw 
członkowskich wynikającymi z 
instrumentów międzynarodowych, których 
są sygnatariuszami, zwłaszcza z 
Konwencją ONZ o prawach dziecka. Przy 
określaniu priorytetów swoich programów 
państwa członkowskie zapewniają, aby 
programy te we właściwy sposób 
uwzględniały środki wykonawcze 
określone w załączniku II.
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