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Lorenzo Fontana 

em nome do Grupo ENL 

 

Relatório A8-0200/2016 

Artis Pabriks 

Guarda Costeira e de Fronteiras Europeia 

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

 

Proposta de regulamento 

Considerando 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

(4) A fim de assegurar a execução 

eficaz da gestão europeia integrada das 

fronteiras, deverá ser criada uma Guarda 

Costeira e de Fronteiras Europeia. A 

Guarda Costeira e de Fronteiras 

Europeia, que engloba a Agência 

Europeia da Guarda Costeira e de 

Fronteiras e as autoridades nacionais 

responsáveis pela gestão das fronteiras, 

incluindo as guardas costeiras na medida 

em que realizem controlos nas fronteiras, 

depende da utilização comum de 

informações, capacidades e sistemas a 

nível nacional e da resposta da Agência 

Europeia da Guarda Costeira e de 
Fronteiras a nível da União. 

(4) A fim de assegurar a gestão eficaz 

das fronteiras, os Estados-Membros devem 

voltar a ter o controlo total das suas 

fronteiras, nomeadamente das fronteiras 

internas. 
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Relatório A8-0200/2016 

Artis Pabriks 

Guarda Costeira e de Fronteiras Europeia 

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

 

Proposta de regulamento 

Considerando 6 

 
Texto da Comissão Alteração 

(6) O desenvolvimento da política e da 

legislação em matéria de controlo das 

fronteiras externas e de regresso continua 

a ser da responsabilidade das instituições 

da União. Deve ser assegurada uma 

estreita coordenação entre a Agência 

Europeia da Guarda Costeira e de 

Fronteiras e estas instituições. 

(6) Considera que a política de 

abertura das fronteiras da União constitui 

um incentivo e encoraja mais migrantes a 

tentarem atravessar o Mar Mediterrâneo. 

O desenvolvimento da política e da 

legislação em matéria de controlo das 

fronteiras externas e de regresso sob a 

responsabilidade das instituições da União 

provou ser um total fracasso.  

Or. en 
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Relatório A8-0200/2016 

Artis Pabriks 

Guarda Costeira e de Fronteiras Europeia 

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

 

Proposta de regulamento 

Considerando 8 

 
Texto da Comissão Alteração 

(8) Tendo em conta o aumento das 

pressões migratórias nas fronteiras 

externas, a necessidade de assegurar um 

elevado nível de segurança interna no 

interior da União e de assegurar o 

funcionamento do espaço Schengen, bem 

como o princípio fundamental da 

solidariedade, é necessário reforçar a 

gestão das fronteiras externas com base 

no trabalho da Frontex, transformando-a 

numa agência com responsabilidade 

partilhada em matéria de gestão das 

fronteiras externas. 

(8) Tendo em conta o aumento das 

pressões migratórias e a necessidade de 

assegurar um elevado nível de segurança 

interna no interior dos Estados-Membros, 

é necessário adotar e aplicar políticas 

idênticas às executadas pelo Governo 

australiano. 

Or. en 

 


