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Forslag til forordning 

betragtning 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4) For at sikre en effektiv 

gennemførelse af den integrerede 

europæiske grænseforvaltning bør der 

oprettes en europæisk grænse- og 

kystvagt. Den europæiske grænse- og 

kystvagt, der består af Det Europæiske 

Agentur for Grænse- og Kystbevogtning 

og de nationale myndigheder med ansvar 

for grænseforvaltning, herunder 

kystvagterne, i det omfang de udfører 

grænsekontrolopgaver, tager 

udgangspunkt i fælles anvendelse af 

oplysninger, kapaciteter og systemer på 

nationalt plan og indsatsen fra Det 

Europæiske Agentur for Grænse- og 

Kystbevogtning på EU-plan. 

4) For at sikre en 

effektiv grænseforvaltning bør 

medlemsstaterne tilbagegives fuld kontrol 

over deres grænser, herunder de indre 

grænser. 

Or. en 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6) Det er fortsat EU-institutionerne, 

der har ansvar for at tilrettelægge 

politikken og fastsætte lovgivningen 

vedrørende kontrollen ved de ydre 

grænser. Der bør sikres en tæt 

koordinering mellem Det Europæiske 

Agentur for Grænse- og Kystbevogtning 

og disse institutioner. 

6) er af den opfattelse, at EU's politik 

med åbne grænser er et incitament, der 

blot tilskynder flere migranter til at 

forsøge at krydse Middelhavet; 

fastlæggelsen af en politik og af 

lovgivning for kontrol med de ydre 

grænser og med tilbagesendelse i EU-

institutionernes regi har vist sig at være 

en fuldstændig fiasko. 

Or. en 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8) Under hensyn til det stigende 

migrationspres ved de ydre grænser og 

behovet for at sikre en høj grad af intern 

sikkerhed i Unionen og for at beskytte den 

måde, hvorpå Schengenområdet fungerer, 

samt under hensyn til det overordnede 

princip om solidaritet er det nødvendigt at 

styrke forvaltningen af de ydre grænser 

ved at bygge videre på Frontex' arbejde og 

yderligere udvikle det til et agentur med 

fælles ansvar for forvaltningen af de ydre 

grænser. 

8) Under hensyn til det stigende 

migrationspres ved de ydre grænser og 

behovet for at sikre en høj grad af intern 

sikkerhed i medlemsstaterne, er det 

nødvendigt at vedtage og gennemføre 

politiske tiltag svarende til dem, der er 

blevet taget i anvendelse af Australien. 

Or. en 

 


