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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Rannikuvalveülesandeid täitvad 

liikmesriikide ametiasutused vastutavad 

mitmete valdkondade eest, mis hõlmavad 

muu hulgas, kuid mitte ainult järgmisi: 

meresõiduohutus ja -turvalisus, otsingu- ja 

päästetööd, piirikontroll, kalanduskontroll, 

tollikontroll, üldine õiguskaitse ning 

keskkonnakaitse. Euroopa Piiri- ja 

Rannikuvalve Amet, Euroopa 

Kalanduskontrolli Amet ja Euroopa 

Meresõiduohutuse Amet peaksid seetõttu 

tugevdama koostööd nii omavahel kui ka 

rannikuvalveülesandeid täitvate riiklike 

ametiasutustega, et suurendada teadlikkust 

merel valitsevast olukorrast ning toetada 

sidusat ja kulutõhusat tegevust, 

(1) Rannikuvalveülesandeid täitvad 

liikmesriikide ametiasutused vastutavad 

mitmete valdkondade eest, mis hõlmavad 

muu hulgas, kuid mitte ainult järgmisi: 

meresõiduohutus ja -turvalisus, otsingu- ja 

päästetööd, piirikontroll, kalanduskontroll, 

tollikontroll, üldine õiguskaitse ning 

keskkonnakaitse. Euroopa Piiri- ja 

Rannikuvalve Amet, Euroopa 

Kalanduskontrolli Amet ja Euroopa 

Meresõiduohutuse Amet peaksid seetõttu 

tugevdama koostööd nii omavahel kui ka 

rannikuvalveülesandeid täitvate riiklike 

ametiasutustega, et võidelda ebaseadusliku 

rände vastu, suurendada teadlikkust merel 

valitsevast olukorrast ning toetada sidusat 

ja kulutõhusat tegevust, 

Or. en 
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Põhjendus 1 a (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 a) Ametite ja kaasatud riigiasutuste 

vahelist koostööd peavad kontrollima ja 

jälgima otseselt mõjutatud liikmesriigid. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 
– 

– 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Amet toetab koostöös Euroopa 

Piiri- ja Rannikuvalve Ameti ning Euroopa 

Kalanduskontrolli Ametiga 

rannikuvalveülesandeid täitvaid 

liikmesriikide ametiasutusi riiklikul ja ELi 

tasandil ning vajaduse korral 

rahvusvahelisel tasandil järgmisega: 

1. Amet toetab koostöös Euroopa 

Piiri- ja Rannikuvalve Ameti ning Euroopa 

Kalanduskontrolli Ametiga 

rannikuvalveülesandeid täitvaid ja 

ebaseadusliku sisserände vastu 

asjakohaseid meetmeid võtvaid 

liikmesriikide ametiasutusi riiklikul ja ELi 

tasandil ning vajaduse korral 

rahvusvahelisel tasandil järgmisega: 

 (-) 

Or. en 

(-) 

Selgitus 

- 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 
– 

– 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) suutlikkuse jagamine, sealhulgas 

mitmeotstarbeliste operatsioonide 

kavandamine ja elluviimine ning vahendite 

ja muu suutlikkuse sektori- ja piiriülene 

jagamine. 

(d) suutlikkuse jagamine, sealhulgas 

mitmeotstarbeliste operatsioonide 

kavandamine ja elluviimine ning vahendite 

ja muu suutlikkuse sektori- ja piiriülene 

jagamine asjaomaste liikmesriikide 

hoolikal järelevalvel ning peaeesmärgiga 

hoida ära välismerepiiride rikkumine 

ebaseaduslikke sisserändajaid vedavate 

aluste poolt ja võidelda terroristide 

sisseimbumise vastu; 

 (-) 

Or. en 

(-) 

Selgitus 

Muudatusettepaneku eesmärk on paremini määratleda koostöö peamist eesmärki, milleks peaks olema 

välismerepiiride puutumatuse ning ebaseaduslikule sisserändele piiri panemise tagamine. 

Muudatusettepaneku eesmärk on ühtlasi meelde tuletada, et nn uue Frontex agentuuri operatsioonides 

osalevad liikmesriigid peavad suutma tõhusalt kontrollida nimetatud operatsioonide sujuvat kulgu ning 

järgima rangelt ebaseadusliku sisserände ja terrorismi vastase võitluse vallas kehtestatud eesmärke. 

 


