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Grozījums Nr.175 

Lorenzo Fontana 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0200/2016 

Artis Pabriks 

Eiropas robežu un krasta apsardze 

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

 

Regulas priekšlikums 

4. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Lai nodrošinātu efektīvu Eiropas 

integrētās robežu pārvaldības īstenošanu, 

būtu jāizveido Eiropas robežu un krasta 

apsardze. Eiropas robežu un krasta 

apsardze, kas ietver Eiropas Robežu un 

krasta apsardzes aģentūru un par robežu 

pārvaldību atbildīgās valstu iestādes, 

tostarp krasta apsargi tiktāl, ciktāl viņi 

veic robežkontroles uzdevumus, balstās uz 

kopīgu informācijas, spēju un sistēmu 

izmantošanu valstu līmenī un uz Eiropas 

Robežu un krasta apsardzes aģentūras 

atbildes rīcību Savienības līmenī. 

(4) Lai nodrošinātu efektīvu robežu 

pārvaldību, dalībvalstīm jāatgūst pilnīga 

kontrole pār savām robežām, tostarp 

iekšējām robežām. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  176 

Lorenzo Fontana 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0200/2016 

Artis Pabriks 

Eiropas robežu un krasta apsardze 

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

 

Regulas priekšlikums 

6. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Politikas un tiesību aktu izstrāde 

ārējo robežu kontroles un atgriešanas 

jomā paliek Savienības iestāžu atbildībā. 

Būtu jāgarantē cieša koordinācija starp 

Eiropas Robežu un krasta apsardzes 

aģentūru un minētajām iestādēm. 

(6) Uzskata, ka Eiropas Savienības 

atvērto robežu politika ir stimuls, kas vēl 

vairāk veicina migrantu centienus šķērsot 

Vidusjūru. Politikas un tiesību aktu 

izstrāde ārējo robežu kontroles un 

atgriešanas jomā Savienības iestāžu 

atbildībā ir izrādījusies pilnīga neveiksme. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  177 

Lorenzo Fontana 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0200/2016 

Artis Pabriks 

Eiropas robežu un krasta apsardze 

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

 

Regulas priekšlikums 

8. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Ņemot vērā aizvien pieaugošo 

migrācijas spiedienu pie ārējām robežām, 

vajadzību nodrošināt augstu iekšējās 

drošības līmeni Savienībā un garantēt 

Šengenas zonas darbību, kā arī vispārējo 

solidaritātes principu, nepieciešams 

pastiprināt ārējo robežu pārvaldību, 

balstoties uz Frontex darbu, un turpināt 

tās pārveidi par aģentūru ar kopīgu 

atbildību par ārējo robežu pārvaldību. 

(8) Ņemot vērā aizvien pieaugošo 

migrācijas spiedienu un nepieciešamību 

nodrošināt augstu iekšējās drošības līmeni 

dalībvalstīs, ir jāpieņem un jāīsteno tādi 

politikas virzieni, kas līdzīgi Austrālijas 

valdības īstenotajiem. 

Or. en 

 


