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Предложение за регламент 

Съображение 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) С цел да се гарантира 

ефективното изпълнение на 

европейското интегрирано управление 

на границите, трябва да бъде 

създадена европейска гранична и 

брегова охрана. Европейската 

гранична и брегова охрана, която се 

състои от Европейската агенция за 

гранична и брегова охрана и 

националните органи, които 

отговарят за управлението на 

границите, включително бреговата 

охрана, доколкото изпълнява задачи 

за граничен контрол, разчита на 

общото използване на информацията, 

възможностите и системите на 

национално равнище и на отговора на 

Европейската агенция за гранична и 

брегова охрана на равнището на 

Съюза. 

(4) С цел да се гарантира 

ефективното изпълнение на 

управлението на границите, държавите 

членки следва да си възвърнат 

контрола над своите граници, 

включително над вътрешните 

граници. 
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Предложение за регламент 

Съображение 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Развитието на политиката и 

законодателството в областта на 

контрола на външните граници и 

връщането остава отговорност на 

институциите на Съюза. Следва да се 

гарантира тясната координация 

между Европейската агенция за 

гранична и брегова охрана и тези 

институции. 

(6) Заема становището, че 

политиката на отворени граници на 

Съюза представлява стимул и 

насърчава все повече мигранти да се 

опитват да прекосят Средиземно 

море. Развитието на политиката и 

законодателството в областта на 

контрола на външните граници и 

връщането като отговорност на 

институциите на Съюза се провали 

изцяло. 
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Предложение за регламент 

Съображение 8 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) С оглед на нарастващия 

миграционен натиск по външните 

граници, необходимостта от 

осигуряване на високо равнище на 

вътрешна сигурност в рамките на Съюза 

и гарантиране на функционирането 

на Шенгенското пространство, 

както и всеобхватния принцип на 

солидарност е необходимо да се засили 

управлението на външните граници 

чрез надграждане на работата на 

Frontex и превръщането ѝ в агенция 

със споделена отговорност за 

управлението на външните граници. 

(8) С оглед на нарастващия 

миграционен натиск и необходимостта 

от осигуряване на високо равнище на 

вътрешна сигурност в рамките на 

държавите членки е необходимо да се 

приемат и осъществят политики, 

подобни на политиките, приложени 

от австралийското правителство. 
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