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Lorenzo Fontana 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0200/2016 

Artis Pabriks 

Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4) siekiant užtikrinti veiksmingą 

Europos integruoto sienų valdymo 

įgyvendinimą, turėtų būti įsteigtos 

Europos sienų ir pakrančių apsaugos 

pajėgos. Europos sienų ir pakrančių 

apsaugos pajėgos, kurias sudaro Europos 

sienų ir pakrančių apsaugos agentūra ir 

už sienų valdymą atsakingos nacionalinės 

valdžios institucijos, įskaitant pakrančių 

apsaugos tarnybas, kai jos vykdo sienų 

kontrolės užduotis, grindžiamos bendru 

informacijos, pajėgumų ir sistemų 

naudojimu nacionaliniu lygmeniu ir 

atsakomaisiais Europos sienų ir 

pakrančių apsaugos agentūros veiksmais 

Sąjungos lygmeniu; 

(4) siekiant užtikrinti veiksmingą sienų 

valdymą valstybės narės turėtų atgauti 

visišką savo sienų, įskaitant vidines sienas, 

kontrolę; 

Or. en 
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Lorenzo Fontana 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0200/2016 

Artis Pabriks 

Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) išorės sienų kontrolės ir grąžinimo 

politikos formavimas ir teisės aktų 

rengimas lieka Sąjungos institucijų 

atsakomybė. Turėtų būti užtikrinamas 

glaudus Europos sienų ir pakrančių 

apsaugos agentūros ir šių institucijų 

veiklos koordinavimas; 

(6) laikosi nuomonės, kad Europos 

Sąjungos atvirų sienų politika yra 

paskata, taigi daugiau migrantų ryžtasi 

mėginti perplaukti Viduržemio jūrą; 

įrodyta, kas išorės sienų kontrolės ir 

grąžinimo politikos formavimas ir teisės 

aktų rengimas, kurį vykdo Sąjungos 

institucijos, yra visiškai neveiksmingas; 

Or. en 
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Pakeitimas 177 

Lorenzo Fontana 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0200/2016 

Artis Pabriks 

Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(8) atsižvelgiant į didėjantį migracijos 

spaudimą prie išorės sienų, būtinybę 

užtikrinti aukšto lygio vidaus saugumą 

Sąjungoje, apsaugoti Šengeno erdvės 

veikimą ir įgyvendinti visa apimantį 

solidarumo principą, būtina sustiprinti 

išorės sienų valdymą remiantis 

FRONTEX darbu ir toliau plėtoti ją, kad 

tai būtų agentūra, kuriai tektų 

pasidalijamoji atsakomybė už išorės sienų 

valdymą; 

(8) atsižvelgiant į didėjantį migracijos 

spaudimą ir į būtinybę užtikrinti aukšto 

lygio vidaus saugumą valstybėse narėse 

būtina priimti ir vykdyti politiką, panašią į 

tą, kurią vykdo Australijos vyriausybė; 

Or. en 

 


