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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Selleks et tagada Euroopa 

integreeritud piirihalduse tõhus 

rakendamine, tuleks luua Euroopa piiri- 

ja rannikuvalve. Euroopa piiri- ja 

rannikuvalve, mis hõlmab Euroopa Piiri- 

ja Rannikuvalve Ametit ning piirihalduse 

eest vastutavaid liikmesriikide 

ametiasutusi, sealhulgas 

rannikuvalveasutusi, kui nad täidavad 

piirikontrolli ülesandeid, tugineb teabe, 

suutlikkuse ja süsteemide ühisele 

kasutamisele riigi tasandil ning Euroopa 

Piiri- ja Rannikuvalve Ameti 

reageerimisele liidu tasandil. 

(4) Selleks et tagada tõhus piirihaldus, 

peaksid liikmesriigid saama tagasi 

täieliku kontrolli oma piiride, kaasa 

arvatud sisepiiride üle. 

Or. en 
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(6) Välispiiri kontrolli ja tagasisaatmist 

käsitleva poliitika ja õigusnormide 

väljatöötamine jääb liidu institutsioonide 

ülesandeks. Tuleks tagada tihe 

kooskõlastamine Euroopa Piiri- ja 

Rannikuvalve Ameti ning nende 

institutsioonide vahel. 

(6) On seisukohal, et liidu avatud 

piiride poliitika on stimuleeriva mõjuga ja 

julgustab suuremal arvul rändajaid 

püüdma Vahemerd ületada. Välispiiri 

kontrolli ja tagasisaatmist käsitleva 

poliitika ja õigusnormide väljatöötamine 

liidu institutsioonide vastutusel on 

osutunud täielikuks läbikukkumiseks. 

Or. en 
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(8) Võttes arvesse välispiiril kasvavat 

rändesurvet, vajadust tagada kõrgel tasemel 

sisejulgeolek liidus ning kaitsta Schengeni 

ala toimimist, samuti üldist solidaarsuse 

põhimõtet, on vaja välispiiri haldust 

tugevdada, tuginedes Frontexi tööle ja 

arendades seda edasi, ja luua amet, millel 

on jagatud vastutus välispiiri haldamise 

eest. 

(8) Võttes arvesse kasvavat rändesurvet 

ja vajadust tagada kõrgel tasemel 

sisejulgeolek liikmesriikides, on vaja võtta 

vastu ja viia ellu sarnane poliitika, nagu 

seda rakendab Austraalia valitsus. 

Or. en 

 


