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29.6.2016 A8-0200/175 

Pozměňovací návrh  175 

Lorenzo Fontana 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0200/2016 

Artis Pabriks 

Evropská pohraniční a pobřežní stráž 

(COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)) 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Aby se zaručilo účinné provádění 

evropské integrované správy hranic, měla 

by být zřízena evropská pohraniční a 

pobřežní stráž. Evropská pohraniční a 

pobřežní stráž se skládá z Evropské 

agentury pro pohraniční a pobřežní stráž 

a vnitrostátních orgánů, které jsou 

odpovědné za správu hranic, včetně 

pobřežní stráže, jestliže vykonává úkoly 

spojené s ochranou hranic, a opírá se o 

společné využívání informací, schopností 

a systémů na vnitrostátní úrovni a reakce 

Evropské agentury pro pohraniční a 

pobřežní stráž na úrovni Unie. 

(4) Aby se zaručilo účinné provádění 

evropské integrované správy hranic, měly 

by členské státy získat zpět úplnou 

kontrolu nad svými hranicemi, a to i 

vnitřními hranicemi.  

Or. en 
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29.6.2016 A8-0200/176 

Pozměňovací návrh  176 

Lorenzo Fontana 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0200/2016 

Artis Pabriks 

Evropská pohraniční a pobřežní stráž 

(COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)) 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Tvorba politiky a právních 

předpisů o ochraně vnějších hranic a 

navracení zůstává v pravomoci orgánů 

Unie. Měla by být zaručena těsná 

koordinace mezi Evropskou agenturou 

pro pohraniční a pobřežní stráž a těmito 

orgány. 

(6) Domnívá se, že politika otevřených 

hranic, kterou uplatňuje Unie, působí 

jako pobídka, jež motivuje ještě více 

migrantů k pokusům o přeplutí 

Středozemního moře. Tvorba politiky a 

právních předpisů o ochraně vnějších 

hranic a navracení, která je v pravomoci 

orgánů Unie, naprosto selhala. 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0200/177 

Pozměňovací návrh  177 

Lorenzo Fontana 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0200/2016 

Artis Pabriks 

Evropská pohraniční a pobřežní stráž 

(COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)) 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Vzhledem k sílícím migračním 

tlakům na vnějších hranicích, k nutnosti 

zaručit vysokou úroveň vnitřní bezpečnosti 

v Unii a ochránit fungování 

schengenského prostoru, jakož i 

zastřešující zásadě solidarity je nutné 

posílit správu vnějších hranic, přičemž 

jako základ poslouží práce agentury 

Frontex, která bude dále rozvíjena do 

podoby agentury se sdílenou odpovědností 

za správu vnějších hranic. 

(8) Vzhledem k sílícím migračním 

tlakům a k nutnosti zaručit vysokou úroveň 

vnitřní bezpečnosti v členských státech je 

nutné přijmout a provádět politiky 

podobné těm, které uplatňuje australská 

vláda.  

Or. en 

 


