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29.6.2016 A8-0200/175 

Pozmeňujúci návrh  175 

Lorenzo Fontana 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0200/2016 

Artis Pabriks 

Európska pohraničná a pobrežná stráž 

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

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) V záujme zabezpečenia účinného 

vykonávania európskeho integrovaného 

riadenia hraníc by sa mala zriadiť 

európska pohraničná a pobrežná stráž. 

Európska pohraničná a pobrežná stráž, 

ktorú tvorí Európska agentúra pre 

pohraničnú a pobrežnú stráž 

a vnútroštátne orgány zodpovedné za 

riadenie hraníc, vrátane pobrežnej stráže 

v rozsahu, v akom plní úlohy týkajúce sa 

kontroly hraníc, sa opierajú o spoločné 

využívanie informácií, kapacít a systémov 

na vnútroštátnej úrovni a o reakciu 

Európskej agentúry pre pohraničnú 

a pobrežnú stráž na úrovni Únie. 

(4) V záujme zabezpečenia účinného 

riadenia hraníc by členské štáty mali 

získať späť úplnú kontrolu nad svojimi 

hranicami, a to aj vnútornými hranicami. 

Or. en 
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SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

29.6.2016 A8-0200/176 

Pozmeňujúci návrh  176 

Lorenzo Fontana 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0200/2016 

Artis Pabriks 

Európska pohraničná a pobrežná stráž 

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

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 6 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) Za rozvoj politiky a právnych 

predpisov týkajúcich sa kontroly 

vonkajších hraníc a návratu aj naďalej 

zodpovedajú inštitúcie Únie. Treba 

zaručiť úzku koordináciu medzi 

Európskou agentúrou pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž a uvedenými 

inštitúciami. 

(6) Zastáva názor, že politika 

otvorených hraníc, ktorú uplatňuje Únia, 

pôsobí stimulujúco a podnecuje viac 

migrantov, aby sa pokúsili preplávať 

Stredozemné more. Rozvoj politiky a 

právnych predpisov týkajúcich sa kontroly 

vonkajších hraníc a návratu, za ktorú 

zodpovedajú inštitúcie Únie, úplne zlyhal. 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0200/177 

Pozmeňujúci návrh  177 

Lorenzo Fontana 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0200/2016 

Artis Pabriks 

Európska pohraničná a pobrežná stráž 

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

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(8) So zreteľom na narastajúce 

migračné tlaky na vonkajších hraniciach, 

potrebu zabezpečiť vysokú úroveň 

vnútornej bezpečnosti v Únii a zaručiť 

fungovanie schengenského priestoru, ako 

aj na zastrešujúcu zásadu solidarity, je 

potrebné posilniť riadenie vonkajších 

hraníc na základe činnosti agentúry 

Frontex a ďalej túto činnosť rozvíjať 

v rámci agentúry, ktorá ponesie spoločnú 

zodpovednosť za riadenie vonkajších 

hraníc. 

(8) So zreteľom na narastajúce 

migračné tlaky na vonkajších hraniciach a 

potrebu zabezpečiť vysokú úroveň 

vnútornej bezpečnosti v členských štátoch 

je nevyhnutné, aby sa prijali a začali 

uplatňovať politiky podobné tým, ktoré 

uplatňuje austrálska vláda. 

Or. en 

 


