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Tarkistus  175 

Lorenzo Fontana 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0200/2016 

Artis Pabriks 

Euroopan raja- ja rannikkovartiosto 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Jotta voidaan varmistaa Euroopan 

yhdennetyn rajavalvonnan tehokas 

täytäntöönpano, olisi perustettava 

Euroopan raja- ja rannikkovartiosto. 

Euroopan raja- ja rannikkovartiosto, 

jonka muodostavat Euroopan raja- ja 

rannikkovartiovirasto ja rajavalvonnasta 

vastaavat kansalliset viranomaiset, myös 

rannikkovartiosto hoitaessaan 

rajavalvontatehtäviä, perustaa 

toimintansa tiedon, valmiuksien ja 

järjestelmien yhteiseen käyttöön 

kansallisella tasolla ja Euroopan raja- ja 

rannikkovartioviraston toimiin unionin 

tasolla. 

4. Jotta voidaan tosiasiallisesti 

varmistaa rajaturvallisuus, jäsenvaltioiden 

olisi saatava rajansa, myös sisärajat, 

täysimääräisesti takaisin valvontaansa. 

Or. en 
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Tarkistus  176 

Lorenzo Fontana 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0200/2016 

Artis Pabriks 

Euroopan raja- ja rannikkovartiosto 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

6. Ulkorajojen valvontaa ja 

palauttamista koskevan politiikan ja 

lainsäädännön laatiminen kuuluu edelleen 

unionin toimielinten vastuulle. Euroopan 

raja- ja rannikkovartioviraston ja 

kyseisten toimielinten välille olisi taattava 

tiivis koordinointi. 

6. Unionin avointen rajojen 

politiikka yllyttää ja rohkaisee yhä 

useampia maahantulijoita yrittämään 

Välimeren ylitystä. Ulkorajojen valvontaa 

ja palauttamista koskevan politiikan ja 

lainsäädännön laatiminen unionin 

toimielinten vastuulla on osoittautunut 

täydelliseksi epäonnistumiseksi. 

Or. en 
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Tarkistus  177 

Lorenzo Fontana 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0200/2016 

Artis Pabriks 

Euroopan raja- ja rannikkovartiosto 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 8 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

8. Kun otetaan huomioon 

muuttovirtojen aiheuttama paine 

ulkorajoilla, tarve varmistaa sisäisen 

turvallisuuden korkea taso unionissa ja 

turvata Schengen-alueen toiminta sekä 

kaiken perustana oleva yhteisvastuun 

periaate, on tarpeen lujittaa ulkorajojen 

valvontaa Frontexin työn muodostamalle 

perustalle ja kehittää sitä edelleen 

virastoksi, jolla on jaettu vastuu 

ulkorajojen valvonnasta. 

8. Kun otetaan huomioon 

muuttovirtojen aiheuttama kasvava 

paine ja tarve varmistaa sisäisen 

turvallisuuden korkea taso jäsenvaltioissa, 

on tarpeen hyväksyä ja toteuttaa 

samantapaisia toimintapolitiikkoja kuin 

Australian hallitus on toteuttanut. 

Or. en 

 


