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Lorenzo Fontana 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0200/2016 

Artis Pabriks 

Europeisk gräns- och kustbevakning 

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

 

Förslag till förordning 

Skäl 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) För att garantera ett effektivt 

genomförande av en europeisk integrerad 

gränsförvaltning bör en europeisk gräns- 

och kustbevakning inrättas. De 

europeiska gräns- och 

kustbevakningsenheterna omfattar 

Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån samt nationella 

myndigheter med ansvar för 

gränsförvaltning, däribland 

kustbevakningen i den mån den utför 

gränskontroller, och förlitar sig på 

gemensamma upplysningar, kapacitet och 

system på nationell nivå och Europeiska 

gräns- och kustbevakningsbyråns insatser 

på unionsnivå. 

(4) För att säkerställa en effektiv 

gränsförvaltning bör medlemsstaterna 

återfå full kontroll över sina gränser, 

inklusive de inre gränserna. 

Or. en 



AM\1099395SV.doc  PE585.273v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

29.6.2016 A8-0200/176 

Ändringsförslag  176 

Lorenzo Fontana 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0200/2016 

Artis Pabriks 

Europeisk gräns- och kustbevakning 

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

 

Förslag till förordning 

Skäl 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Utformningen av politiken och 

lagstiftningen om kontroll av de yttre 

gränserna och återsändande är alltjämt 

EU-institutionernas ansvar. En nära 

samordning mellan Europeiska gräns- 

och kustbevakningsbyrån och dessa 

institutioner bör garanteras. 

(6) Unionens politik för öppna 

gränser är en drivkraft som leder till att 

fler migranter uppmuntras att försöka ta 

sig över Medelhavet. Utformningen av 

politiken och lagstiftningen när det gäller 

kontroll av de yttre gränserna och 

återvändandeinsatser i EU-institutionernas 

regi har visat sig vara ett totalt 

misslyckande. 

Or. en 
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Lorenzo Fontana 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0200/2016 

Artis Pabriks 

Europeisk gräns- och kustbevakning 

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

 

Förslag till förordning 

Skäl 8 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(8) Det ökande migrationstrycket vid 

de yttre gränserna, behovet av god 

säkerhet inom unionen och bevarandet av 

Schengenområdets funktion samt den 

övergripande solidaritetsprincipen gör det 

nödvändigt att stärka förvaltningen av de 

yttre gränserna genom att bygga vidare på 

Frontex arbete och vidareutveckla en byrå 

som har delat ansvar för förvaltningen av 

de yttre gränserna. 

(8) Med tanke på det ökande 

migrationstrycket vid de yttre gränserna 

och behovet av att säkerställa god 

säkerhet inom medlemsstaterna är det 

nödvändigt att anta och genomföra en 

politik liknande den som genomförts av 

den australiska regeringen. 

Or. en 

 


