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Forslag til forordning 

Betragtning 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1) De nationale myndigheder, der 

udfører kystvagtfunktioner, er ansvarlige 

for en lang række opgaver, som omfatter, 

men ikke er begrænset til, maritim 

sikkerhed og sikring, eftersøgnings- og 

redningsaktioner, grænsekontrol, 

fiskerikontrol, toldkontrol, generel 

retshåndhævelse og miljøbeskyttelse. Det 

Europæiske Agentur for Grænse- og 

Kystbevogtning, EU-

Fiskerikontrolagenturet og Det Europæiske 

Agentur for Søfartssikkerhed bør derfor 

styrke samarbejdet, både indbyrdes og med 

de nationale myndigheder, der udfører 

kystvagtfunktioner, med henblik på at 

forbedre det maritime situationskendskab 

såvel som på at støtte sammenhængende og 

omkostningseffektive foranstaltninger — 

1) De nationale myndigheder, der 

udfører kystvagtfunktioner, er ansvarlige 

for en lang række opgaver, som omfatter, 

men ikke er begrænset til, maritim 

sikkerhed og sikring, eftersøgnings- og 

redningsaktioner, grænsekontrol, 

fiskerikontrol, toldkontrol, generel 

retshåndhævelse og miljøbeskyttelse. Det 

Europæiske Agentur for Grænse- og 

Kystbevogtning, EU-

Fiskerikontrolagenturet og Det Europæiske 

Agentur for Søfartssikkerhed bør derfor 

styrke samarbejdet, både indbyrdes og med 

de nationale myndigheder, der udfører 

kystvagtfunktioner, med henblik på at 

bekæmpe ulovlig indvandring og forbedre 

det maritime situationskendskab såvel som 

på at støtte sammenhængende og 

omkostningseffektive foranstaltninger — 

Or. en 
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Forslag til forordning 

Betragtning 1a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a) Samarbejdet mellem de berørte 

agenturer og nationale myndigheder skal 

overvåges og kontrolleres af de 

medlemsstater, som er direkte involveret. 

Or. en 
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Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

– 

– 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Agenturet støtter i samarbejde med 

Det Europæiske Agentur for Grænse- og 

Kystbevogtning og EU-

Fiskerikontrolagenturet de nationale 

myndigheder, der udfører 

kystvagtfunktioner på nationalt plan og 

EU-plan og, hvor det er relevant, på 

internationalt plan, ved at: 

1. Agenturet støtter i samarbejde med 

Det Europæiske Agentur for Grænse- og 

Kystbevogtning og EU-

Fiskerikontrolagenturet de nationale 

myndigheder, der udfører 

kystvagtfunktioner og passende 

foranstaltninger mod ulovlig indvandring 

på nationalt plan og EU-plan og, hvor det 

er relevant, på internationalt plan, ved at: 

 (-) 

Or. en 

(-) 

Begrundelse 

- 
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Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

– 

– 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) tilbyde kapacitet, herunder til 

planlægning og gennemførelse af 

operationer, der tjener flere forskellige 

formål, samt stille aktiver og andre ydelser 

til rådighed på tværs af sektorer og grænser 

d) tilbyde kapacitet, herunder til 

planlægning og gennemførelse af 

operationer, der tjener flere forskellige 

formål, samt stille aktiver og andre ydelser 

til rådighed på tværs af sektorer og grænser 

under streng kontrol fra de berørte 

medlemsstaters side og med det 

hovedformål at forhindre, at fartøjer med 

ulovlige indvandrere overskrider de ydre 

søgrænser, og at bekæmpe infiltrering fra 

terroristers side; 

 (-) 

Or. en 

(-) 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag sigter på at give en bedre definition af hovedformålet med samarbejdet, som må 

være at sikre de ydre søgrænsers ukrænkelighed og sætte en stopper for ulovlig indvandring. 

Ændringsformålet skal også minde om, at de medlemsstater, der er berørt af det "nye" Frontex-agenturs 

operationer, skal være i stand til effektivt at kontrollere gennemførelsen af disse operationer og en streng 

iagttagelse af de mål, som er blevet opstillet for bekæmpelsen af ulovlig indvandring og terrorisme. 

 


