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1.7.2016 A8-0215/2 

Pozměňovací návrh  2 

Marie-Christine Arnautu 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Evropská agentura pro námořní bezpečnost 

(COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)) 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Vnitrostátní orgány vykonávající 

funkce pobřežní stráže jsou zodpovědné za 

řadu různých úkolů, které zahrnují mimo 

jiné námořní bezpečnost, ochranu, pátrání a 

záchranu, ochranu hranic, kontrolu 

rybolovu, celní kontrolu, obecné 

prosazování práva a ochranu životního 

prostředí. Evropská agentura pro 

pohraniční a pobřežní stráž, Evropská 

agentura pro kontrolu rybolovu a Evropská 

agentura pro námořní bezpečnost by tedy 

měly posílit svou spolupráci, a to jak mezi 

sebou navzájem, tak s vnitrostátními 

orgány vykonávajícími funkce pobřežní 

stráže, s cílem zvýšit informovanost o 

situaci v námořní oblasti, jakož i podpořit 

soudržné a nákladově efektivní činnosti, 

(1) Vnitrostátní orgány vykonávající 

funkce pobřežní stráže jsou zodpovědné za 

řadu různých úkolů, které zahrnují mimo 

jiné námořní bezpečnost, ochranu, pátrání a 

záchranu, ochranu hranic, kontrolu 

rybolovu, celní kontrolu, obecné 

prosazování práva a ochranu životního 

prostředí. Evropská agentura pro 

pohraniční a pobřežní stráž, Evropská 

agentura pro kontrolu rybolovu a Evropská 

agentura pro námořní bezpečnost by tedy 

měly posílit svou spolupráci, a to jak mezi 

sebou navzájem, tak s vnitrostátními 

orgány vykonávajícími funkce pobřežní 

stráže, s cílem bojovat proti nelegálnímu 

přistěhovalectví a zvýšit informovanost o 

situaci v námořní oblasti, jakož i podpořit 

soudržné a nákladově efektivní činnosti, 

Or. en 
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1.7.2016 A8-0215/3 

Pozměňovací návrh  3 

Marie-Christine Arnautu 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Evropská agentura pro námořní bezpečnost 

(COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)) 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1a) Spolupráci mezi zúčastněnými 

agenturami a vnitrostátními orgány musí 

monitorovat a musí na ni dohlížet přímo 

dotčené členské státy. 

Or. en 
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1.7.2016 A8-0215/4 

Pozměňovací návrh  4 

Marie-Christine Arnautu 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Evropská agentura pro námořní bezpečnost 

(COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)) 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

– 

– 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Agentura ve spolupráci s 

Evropskou agenturou pro pohraniční a 

pobřežní stráž a s Evropskou agenturou pro 

kontrolu rybolovu podporuje vnitrostátní 

orgány vykonávající funkce pobřežní 

stráže na vnitrostátní úrovni i na úrovni 

Unie, a případně i na mezinárodní úrovni, 

tím, že: 

1. Agentura ve spolupráci s 

Evropskou agenturou pro pohraniční a 

pobřežní stráž a s Evropskou agenturou pro 

kontrolu rybolovu podporuje vnitrostátní 

orgány vykonávající funkce pobřežní 

stráže a provádějící patřičná opatření proti 

nelegálnímu přistěhovalectví na 

vnitrostátní úrovni i na úrovni Unie, a 

případně i na mezinárodní úrovni, tím, že: 

 (-) 

Or. en 

(-) 

Odůvodnění 

- 
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1.7.2016 A8-0215/5 

Pozměňovací návrh  5 

Marie-Christine Arnautu 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Evropská agentura pro námořní bezpečnost 

(COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)) 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

– 

– 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) sdílí kapacity včetně plánování a 

provádění víceúčelových operací, a sdílí 

aktiva a další možnosti napříč odvětvími a 

hranicemi. 

d) sdílí kapacity včetně plánování a 

provádění víceúčelových operací, a sdílí 

aktiva a další možnosti napříč odvětvími a 

hranicemi pod přísným dohledem 

dotčených členských států, a to s hlavním 

cílem zabránit narušení vnějších 

námořních hranic EU plavidly 

přepravujícími nelegální přistěhovalce a 

bojovat proti infiltraci teroristů;  

 (-) 

Or. en 

(-) 

Odůvodnění 

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je jasněji vymezit hlavní cíle spolupráce, jimiž musí být zajistit 

neporušitelnost vnějších námořních hranic a zastavit nelegální přistěhovalectví. Pozměňovací návrh má 

také vyjasnit, že členské státy dotčené operacemi „nové“ agentury Frontex musí mít možnost účinným 

způsobem monitorovat jejich řádný průběh a zkontrolovat, že jsou plně v souladu s cíli stanovenými v 

rámci boje proti nelegálnímu přistěhovalectví a terorismu. 

 


