
AM\1099395EL.doc  PE585.273v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

29.6.2016 A8-0200/175 

Τροπολογία  175 

Lorenzo Fontana 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0200/2016 

Artis Pabriks 

Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή 

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4) Για να εξασφαλιστεί η 

αποτελεσματική εφαρμογή της 

ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης 
των συνόρων, θα πρέπει να θεσπιστεί μια 

Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 

Ακτοφυλακή. Η Ευρωπαϊκή 

Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, η οποία 

αποτελείται από τον οργανισμό 

ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και 

ακτοφυλακής και τις εθνικές αρχές που 

είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των 

συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των 

σωμάτων ακτοφυλακής στον βαθμό που 

εκτελούν καθήκοντα ελέγχου των 
συνόρων, βασίζεται στην κοινή χρήση 

των πληροφοριών, δυνατοτήτων και 

συστημάτων σε εθνικό επίπεδο και στη 

δράση του οργανισμού ευρωπαϊκής 

συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής σε 

επίπεδο Ένωσης. 

4) Για να εξασφαλιστεί η 

αποτελεσματική διαχείριση των συνόρων, 

τα κράτη μέλή πρέπει να επανακτήσουν 
τον πλήρη έλεγχο των συνόρων τους, 

συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών 

συνόρων. 
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6) Η ανάπτυξη της πολιτικής και της 

νομοθεσίας για τον έλεγχο και τη 

διαχείριση των εξωτερικών συνόρων 

εξακολουθεί να αποτελεί ευθύνη των 

θεσμικών οργάνων της ΕΕ και ιδίως του 

Συμβουλίου. Θα πρέπει να διασφαλίζεται 

η στενή συνεργασία μεταξύ του 

οργανισμού ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής 

και ακτοφυλακής και των εν λόγω 

θεσμικών οργάνων. 

(6) Φρονεί ότι η πολιτική ανοικτών 

συνόρων της Ένωσης αποτελεί κίνητρο 
και ενθαρρύνει περισσότερους 

μετανάστες που προσπαθούν να 

διασχίσουν τη Μεσόγειο. Η ανάπτυξη της 

πολιτικής και της νομιεσίας για τον 

έλεγχο των εξωτερικών συνόρων και την 

επιστροφή υπό την ευθύνη των θεσμικών 

οργάνων της ΕΕ έχει αποδειχθεί πλήρης 

αποτυχία. 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8) Έχοντας υπόψη τις αυξανόμενες 

μεταναστευτικές πιέσεις στα εξωτερικά 

σύνορα, την ανάγκη εξασφάλισης 

εσωτερικής ασφάλειας υψηλού επιπέδου 

εντός της Ένωσης και διασφάλισης της 

λειτουργίας του χώρου Σένγκεν, καθώς 

και τη θεμελιώδη αρχή της αλληλεγγύης, 

είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η 

διαχείριση των εξωτερικών συνόρων με 

βάση το έργο του Frontex και την 

περαιτέρω ανάπτυξή του σε οργανισμό 

που θα είναι συνυπεύθυνος για τη 

διαχείριση των εξωτερικών συνόρων. 

(8) Έχοντας υπόψη τις αυξανόμενες 

μεταναστευτικές πιέσεις και την ανάγκη 

εξασφάλισης εσωτερικής ασφάλειας 

υψηλού επιπέδου εντός των κρατών 

μελών, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν 

και να εφαρμοστούν πολιτικές παρόμοιες 
με εκείνες που εφαρμόστηκαν από την 

αυστραλιανή κυβέρνηση. 
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