
 

AM\1099860FI.doc  PE585.313v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

1.7.2016 A8-0215/2 

Tarkistus  2 

Marie-Christine Arnautu 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Euroopan meriturvallisuusvirasto 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

1) Rannikkovartiotoimintoja 

suorittavat kansalliset viranomaiset ovat 

vastuussa monenlaisista tehtävistä, 

mukaan lukien mutta ei yksinomaan 

meriturvallisuudesta, merenkulun 

turvatoimista, rajavalvonnasta, etsintä- ja 

pelastustoimista, kalastuksen valvonnasta, 

tullivalvonnasta, yleisestä lainvalvonnasta 

ja ympäristönsuojelusta. Euroopan 

rajaturvallisuusviraston, Euroopan 

kalastuksenvalvontaviraston ja Euroopan 

meriturvallisuusviraston olisi sen vuoksi 

vahvistettava yhteistyötään sekä 

keskenään että rannikkovartiostoon 

liittyviä tehtäviä hoitavien kansallisten 

viranomaisten kanssa 

meritilannetietoisuuden lisäämiseksi ja 

johdonmukaisen ja kustannustehokkaan 

toiminnan tukemiseksi. 

1) Rannikkovartiotoimintoja 

toteuttavat kansalliset viranomaiset ovat 

vastuussa monenlaisista tehtävistä, joita 

ovat esimerkiksi meriturvallisuus, 

merenkulun turvatoimet, etsintä ja 

pelastus, rajavalvonta, kalastuksen 

valvonta, tullivalvonta, yleinen 

lainvalvonta ja ympäristönsuojelu. 

Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston, 

Euroopan kalastuksenvalvontaviraston ja 

Euroopan meriturvallisuusviraston olisi sen 

vuoksi lujitettava yhteistyötä sekä 

toistensa että rannikkovartiotoimintoja 

toteuttavien kansallisten viranomaisten 

kanssa, jotta voidaan torjua laitonta 

maahanmuuttoa sekä parantaa 

meritilannetietoisuutta ja tukea 

johdonmukaisia ja kustannustehokkaita 

toimia. 

Or. en 
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Tarkistus  3 

Marie-Christine Arnautu 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Euroopan meriturvallisuusvirasto 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 1 a) Jäsenvaltioiden, joita asia suoraan 

koskee, olisi seurattava ja valvottava 

virastojen ja asianomaisten kansallisten 

viranomaisten välistä yhteistyötä. 

Or. en 
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Tarkistus  4 

Marie-Christine Arnautu 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Euroopan meriturvallisuusvirasto 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Virasto auttaa yhteistyössä 

Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston ja 

Euroopan kalastusvalvontaviraston kanssa 

kansallisia viranomaisia hoitamaan 

rannikkovartiostoon liittyviä tehtäviä 
kansallisella ja unionin tasolla ja 

tarvittaessa kansainvälisellä tasolla 

1. Virasto tukee yhteistyössä 

Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston ja 

Euroopan kalastuksenvalvontaviraston 

kanssa rannikkovartiotoimintoja ja 

laittoman maahanmuuton vastaisia 

aiheellisia toimenpiteitä toteuttavia 

kansallisia viranomaisia kansallisella ja 

unionin tasolla ja tapauksen mukaan 

kansainvälisellä tasolla 

Or. en 
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1.7.2016 A8-0215/5 

Tarkistus  5 

Marie-Christine Arnautu 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Euroopan meriturvallisuusvirasto 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

d) jakamalla kapasiteettia, mukaan 

lukien suunnittelemalla ja toteuttamalla 

monialaisia operaatioita sekä jakamalla 

voimavaroja ja muita valmiuksia eri alojen 

ja maiden välillä. 

d) jakamalla valmiuksia, mukaan 

lukien suunnittelemalla ja panemalla 

täytäntöön monialaisia operaatioita sekä 

jakamalla voimavaroja ja muita valmiuksia 

eri alojen ja maiden välillä asianomaisten 

jäsenvaltioiden tiiviissä valvonnassa ja 

siten, että päätavoitteena on estää 

laittomia maahanmuuttajia kuljettavia 

aluksia loukkaamasta unionin 

meriulkorajoja ja torjua terroristien 

soluttautumista; 

Or. en 

Perustelu 

Tällä tarkistuksella pyritään määrittelemään selkeämmin yhteistyön päätavoitteet, joiden on oltava 

unionin meriulkorajojen loukkaamattomuuden takaaminen ja laittoman maahanmuuton lopettaminen. 

Tarkistuksella pyritään myös muistuttamaan, että niiden jäsenvaltioiden, joihin ”uuden” Frontex-

viraston operaatiot vaikuttavat, on voitava valvoa tehokkaasti niiden täytäntöönpanoa ja varmistaa, että 

ne ovat täysin sopusoinnussa laittoman maahanmuuton ja terrorismin torjuntaa koskevien tavoitteiden 

kanssa. 

 


