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Amendement  175 

Lorenzo Fontana 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0200/2016 

Artis Pabriks 

Europese grens- en kustwacht 

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

 

voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Met het oog op de doeltreffende 

tenuitvoerlegging van het Europees 

geïntegreerd grensbeheer moet een 

Europese grens- en kustwacht worden 

opgericht. De Europese grens- en 

kustwacht, die wordt gevormd door het 

Europees grens- en kustwachtagentschap 

en de nationale autoriteiten die met het 
grensbeheer zijn belast, inclusief de 

kustwachten voor zover deze taken op het 

gebied van grenstoezicht uitvoeren, is 

gebaseerd op het gemeenschappelijke 

gebruik van informatie, capaciteiten en 

systemen op nationaal niveau en de 

respons van het Europees grens- en 

kustwachtagentschap op Unieniveau. 

(4) Met het oog op een doeltreffend 

grensbeheer moeten de lidstaten de 

volledige controle terugkrijgen over hun 

grenzen, ook de binnengrenzen. 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0200/176 

Amendement  176 

Lorenzo Fontana 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0200/2016 

Artis Pabriks 

Europese grens- en kustwacht 

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

 

voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) De ontwikkeling van het beleid en 

de wetgeving inzake toezicht op de 

buitengrenzen en inzake terugkeer blijft de 

verantwoordelijkheid van de instellingen 

van de Unie. Nauwe samenwerking tussen 

het Europees grens- en 

kustwachtagentschap en die instellingen 

dient te worden gewaarborgd. 

(6) Is van mening dat het 

opengrenzenbeleid van de Unie een 

stimulans is en meer migranten ertoe 

aanmoedigt om te proberen de 

Middellandse Zee over te steken. De 

ontwikkeling van het beleid en de 

wetgeving inzake toezicht op de 

buitengrenzen en inzake terugkeer onder 

de verantwoordelijkheid van de 

instellingen van de Unie is uitgedraaid op 

een complete mislukking. 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0200/177 

Amendement  177 

Lorenzo Fontana 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0200/2016 

Artis Pabriks 

Europese grens- en kustwacht 

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

 

voorstel voor een verordening 

Overweging 8 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Gezien de toenemende 

migratiedruk aan de buitengrenzen, de 

noodzaak om een hoog niveau van interne 

veiligheid binnen de Unie te verzekeren en 

de werking van het Schengengebied te 

waarborgen, alsmede gezien het 

overkoepelende beginsel van solidariteit, 

dient het beheer van de buitengrenzen te 

worden versterkt door voort te bouwen op 

de werkzaamheden van Frontex en dit 

verder uit te bouwen tot een agentschap 

dat de gedeelde verantwoordelijkheid voor 

het beheer van de buitengrenzen draagt. 

(8) Gezien de toenemende 

migratiedruk en de noodzaak om een hoog 

niveau van interne veiligheid binnen 

de lidstaten te verzekeren, moeten er 

beleidsmaatregelen naar het voorbeeld 

van die van de Australische regering 

worden aangenomen en uitgevoerd. 

Or. en 

 


