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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Οι εθνικές αρχές οι οποίες 

εκτελούν λειτουργίες ακτοφυλακής είναι 

αρμόδιες για ευρύ φάσμα καθηκόντων, 

συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της 

ασφάλειας στη θάλασσα και της 

προστασίας, της έρευνας και διάσωσης, 

του ελέγχου των συνόρων, του ελέγχου της 

αλιείας, των τελωνειακών ελέγχων, της 

επιβολής του νόμου εν γένει και της 

προστασίας του περιβάλλοντος. Ως εκ 

τούτου, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 

Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, η 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας 

και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την 

Ασφάλεια στη Θάλασσα οφείλουν να 

εντείνουν τη συνεργασία τόσο μεταξύ τους 

όσο και με τις εθνικές αρχές που εκτελούν 

λειτουργίες ακτοφυλακής, προκειμένου να 

αυξήσουν την επίγνωση της κατάστασης 

στη θάλασσα και να στηρίξουν κάθε 

συναφή και οικονομικά αποδοτική δράση. 

(1) Οι εθνικές αρχές οι οποίες 

εκτελούν λειτουργίες ακτοφυλακής είναι 

αρμόδιες για ευρύ φάσμα καθηκόντων, 

συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της 

ασφάλειας στη θάλασσα και της 

προστασίας, της έρευνας και διάσωσης, 

του ελέγχου των συνόρων, του ελέγχου της 

αλιείας, των τελωνειακών ελέγχων, της 

επιβολής του νόμου εν γένει και της 

προστασίας του περιβάλλοντος. Ως εκ 

τούτου, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 

Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, η 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας 

και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την 

Ασφάλεια στη Θάλασσα οφείλουν να 

εντείνουν τη συνεργασία τόσο μεταξύ τους 

όσο και με τις εθνικές αρχές που εκτελούν 

λειτουργίες ακτοφυλακής, προκειμένου να 

αντιμετωπίσουν την παράνομη 

μετανάστευση και να αυξήσουν την 

επίγνωση της κατάστασης στη θάλασσα 

και να στηρίξουν κάθε συναφή και 

οικονομικά αποδοτική δράση. 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1 α) Η συνεργασία μεταξύ των φορέων 

και των εθνικών αρχών που συμμετέχουν 

πρέπει να παρακολουθείται και να 

επιβλέπεται από τα κράτη μέλη που 

επηρεάζονται άμεσα. 
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Έκθεση A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

– 

– 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο Οργανισμός, σε συνεργασία με 

τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και την 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της 

Αλιείας, στηρίζει τις εθνικές αρχές που 

εκτελούν λειτουργίες ακτοφυλακής σε 

εθνικό και ενωσιακό επίπεδο και, κατά 

περίπτωση, σε διεθνές επίπεδο, με: 

1. Ο Οργανισμός, σε συνεργασία με 

τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και την 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της 

Αλιείας, στηρίζει τις εθνικές αρχές που 

εκτελούν λειτουργίες ακτοφυλακής και τα 

δέοντα μέτρα κατά της 

λαθρομετανάστευσης σε εθνικό και 

ενωσιακό επίπεδο και, κατά περίπτωση, σε 

διεθνές επίπεδο, με: 

 (-) 

Or. en 

(-) 

Αιτιολόγηση 

- 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

– 

– 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) την ανταλλαγή ικανοτήτων, 

συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού 

και της υλοποίησης επιχειρήσεων 

πολλαπλών σκοπών, και της διατομεακής 

και διασυνοριακής ανταλλαγής πόρων και 

λοιπών ικανοτήτων. 

(δ) την ανταλλαγή ικανοτήτων, 

συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού 

και της υλοποίησης επιχειρήσεων 

πολλαπλών σκοπών, και της διατομεακής 

και διασυνοριακής ανταλλαγής πόρων και 

λοιπών ικανοτήτων υπό τον στενό έλεγχο 

των ενδιαφερομένων κρατών μελών και 

με κύριο σκοπό την αποτροπή της 

παραβίασης των θαλασσίων εξωτερικών 

συνόρων από σκάφη μεταφοράς 

λαθραίων μεταναστών και την 

αντιμετώπιση της διείσδυσης 

τρομοκρατών. 

 (-) 

Or. en 

(-) 

Αιτιολόγηση 

Σκοπός της τροπολογίας είναι να ορίσει καλύτερα τον κύριο σκοπό της συνεργασίας, που πρέπει να είναι η 

διασφάλιση του απαραβίαστου των θαλασσίων εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και ο τερματισμός της 

λαθρομετανάστευσης. Σκοπός της τροπολογίας είναι επίσης να θυμίσει ότι τα κράτη μέλη που έχουν 

ενδιαφέρον στις επιχειρήσεις του «νέου» Frontex πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχουν αποτελεσματικά την 

καλή πορεία αυτών των επιχειρήσεων και την αυστηρή τήρηση των στόχων που έχουν τεθεί στο θέμα της 

καταπολέμησης της λαθρομετανάστευσης και της τρομοκρατίας. 

 


