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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

29.6.2016 A8-0200/175 

Módosítás  175 

Lorenzo Fontana 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0200/2016 

Artis Pabriks 

Európai Határ- és Parti Őrség 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az európai integrált határigazgatás 

eredményes végrehajtása érdekében létre 

kell hozni az Európai Határ- és Parti 

Őrséget. Az Európai Határ- és Parti Őrség 

– mely az Európai Határ- és Partvédelmi 

Ügynökségből és a határigazgatásért 

felelős nemzeti hatóságokból épül fel, 

határellenőrzési feladataiknak megfelelő 

mértékben ideértve a parti őrségeket is – 

nemzeti szinten az információ, a 

kapacitások és rendszerek közös 

használatára, uniós szinten pedig az 

Európai Határ- és Partvédelmi 

Ügynökség válaszára támaszkodik. 

(4) Az eredményes határigazgatás 

biztosítása érdekében a tagállamoknak 

vissza kell nyerniük a határaik, köztük a 

belső határok feletti kizárólagos 

ellenőrzést. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

29.6.2016 A8-0200/176 

Módosítás  176 

Lorenzo Fontana 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0200/2016 

Artis Pabriks 

Európai Határ- és Parti Őrség 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A külső határok ellenőrzésére és a 

visszatérésre vonatkozó politikák és 

jogszabályok kidolgozása az uniós 

intézmények felelőssége marad. 

Biztosítani kell az Európai Határ- és 

Partvédelmi Ügynökség és az említett 

intézmények közötti szoros 

együttműködést. 

(6) véleménye szerint az Unió nyitott 

határok politikája ösztönzést és bátorítást 

jelent a Földközi-tengeren átkelni próbáló 

migránsok számára. A külső határok 

ellenőrzésére és a visszatérésre vonatkozó 

politikák és jogszabályok az uniós 

intézmények hatáskörében történő 

kidolgozása teljes mértékben kudarcot 

vallott. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

29.6.2016 A8-0200/177 

Módosítás  177 

Lorenzo Fontana 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0200/2016 

Artis Pabriks 

Európai Határ- és Parti Őrség 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Tekintettel a külső határoknál 

jelentkező fokozódó migrációs nyomásra, 

az Unión belüli magas szintű belső 

biztonság garantálásának szükségességére, 

a schengeni térség működésének 

megőrzésére, valamint a szolidaritás 

átfogó elvére, meg kell erősíteni a külső 

határok igazgatását a Frontex munkájára 

építve és a Frontexet egy olyan 

ügynökséggé továbbfejlesztve, amelynek 

közös felelőssége van a külső határok 

igazgatásában. 

(8) Tekintettel a fokozódó migrációs 

nyomásra és a tagállamokon belüli magas 

szintű belső biztonság garantálásának 

szükségességére, az ausztrál kormány által 

bevezetett politikához hasonló politikákat 
kell elfogadni és végrehajtani. 

Or. en 

 


