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Предложение за регламент 

Съображение 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Националните органи, 

изпълняващи функции по брегова 

охрана, отговарят за широк кръг задачи, 

включително, но не само морска 

безопасност, сигурност, търсене и 

спасяване, граничен контрол, контрол 

на рибарството, митнически контрол, 

общо правоприлагане и опазване на 

околната среда. Поради това 

Европейската агенция за гранична и 

брегова охрана, Европейската агенция 

за контрол на рибарството и 

Европейската агенция по морска 

безопасност следва да подобрят своето 

сътрудничество както помежду си, така 

и с националните органи, изпълняващи 

функции по брегова охрана, с оглед 

повишаване на морската ситуационна 

осведоменост и подкрепа за съгласувани 

и икономически ефективни действия, 

(1) Националните органи, 

изпълняващи функции по брегова 

охрана, отговарят за широк кръг задачи, 

включително, но не само морска 

безопасност, сигурност, търсене и 

спасяване, граничен контрол, контрол 

на рибарството, митнически контрол, 

общо правоприлагане и опазване на 

околната среда. Поради това 

Европейската агенция за гранична и 

брегова охрана, Европейската агенция 

за контрол на рибарството и 

Европейската агенция по морска 

безопасност следва да подобрят своето 

сътрудничество както помежду си, така 

и с националните органи, изпълняващи 

функции по брегова охрана, с оглед 

противодействие срещу незаконната 

имиграция и повишаване на морската 

ситуационна осведоменост и подкрепа 

за съгласувани и икономически 

ефективни действия, 

Or. en 
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Предложение за регламент 

Съображение 1 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1a) Сътрудничеството между 

участващите агенции и национални 

органи трябва да се следи и 

контролира от пряко засегнатите 

държави членки. 

Or. en 
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Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

– 

– 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Агенцията, в сътрудничество с 

Европейската агенция за гранична и 

брегова охрана и с Европейската 

агенция за контрол на рибарството, 

оказва подкрепа на националните 

органи, изпълняващи функции по 

брегова охрана на национално ниво и на 

нивото на Съюза, и, когато е 

целесъобразно, на международно ниво, 

посредством: 

1. Агенцията, в сътрудничество с 

Европейската агенция за гранична и 

брегова охрана и с Европейската 

агенция за контрол на рибарството, 

оказва подкрепа на националните 

органи, изпълняващи функции по 

брегова охрана и подходящи мерки 

срещу незаконната имиграция на 

национално ниво и на нивото на Съюза, 

и, когато е целесъобразно, на 

международно ниво, посредством: 

 (-) 

Or. en 

(-) 

Обосновка 

- 
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Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

– 

– 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) споделяне на капацитета, 

включително планиране и 

осъществяване на многоцелеви 

операции и споделяне на активи и други 

възможности в междусекторен и 

трансграничен аспект. 

г) споделяне на капацитета, 

включително планиране и 

осъществяване на многоцелеви 

операции и споделяне на активи и други 

възможности в междусекторен и 

трансграничен аспект под стриктния 

контрол на съответните държави 

членки и основно с цел 

предотвратяване на нарушаването на 

външните морски граници на ЕС от 

плавателни съдове, превозващи 

нелегални имигранти, и борба срещу 

проникването на терористи; 

 (-) 

Or. en 

(-) 

Обосновка 

Настоящото изменение има за цел по-ясно да се определят основните цели на 

сътрудничеството, които трябва да бъдат гарантиране на неприкосновеността на външните 

морски граници на ЕС и спиране на нелегалната имиграция. Изменението има за цел също така 

да се поясни, че засегнатите от дейността на „новата“ агенция Frontex държави членки трябва 

да могат ефективно да следят за тяхното изпълнение и да гарантират стриктното спазване на 

определените цели във връзка с борбата срещу незаконната имиграция и тероризма. 

 


