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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

1.7.2016 A8-0215/2 

Módosítás  2 

Marie-Christine Arnautu 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A partvédelmi feladatokat ellátó 

tagállami hatóságok számos feladat 

végzéséért felelősek, ideértve többek 

között a tengerbiztonságot, a 

tengerhajózási biztonságot, a felkutatást és 

mentést, a határellenőrzést, a halászati 

ellenőrzést, a vámfelügyeletet, az általános 

bűnüldözést és a környezetvédelmet. Az 

Európai Határ- és Partvédelmi 

Ügynökségnek, az Európai Halászati 

Ellenőrző Hivatalnak és az Európai 

Tengerbiztonsági Ügynökségnek ezért a 

tengeri helyzetismeret javítása, valamint a 

következetes és költséghatékony fellépések 

előmozdítsa érdekében meg kell erősítenie 

az egymással és a partvédelmi feladatokat 

ellátó tagállami hatóságokkal folytatott 

együttműködést, 

(1) A partvédelmi feladatokat ellátó 

tagállami hatóságok számos feladat 

végzéséért felelősek, ideértve többek 

között a tengerbiztonságot, a 

tengerhajózási biztonságot, a felkutatást és 

mentést, a határellenőrzést, a halászati 

ellenőrzést, a vámfelügyeletet, az általános 

bűnüldözést és a környezetvédelmet. Az 

Európai Határ- és Partvédelmi 

Ügynökségnek, az Európai Halászati 

Ellenőrző Hivatalnak és az Európai 

Tengerészeti Biztonsági Ügynökségnek 

ezért a tengeri helyzetismeret javítása, 

valamint a következetes és 

költséghatékony fellépések előmozdítsa 

érdekében meg kell erősítenie az 

egymással és az illegális bevándorlás 

megállítására irányuló partvédelmi 

feladatokat ellátó tagállami hatóságokkal 

folytatott együttműködést, 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

1.7.2016 A8-0215/3 

Módosítás  3 

Marie-Christine Arnautu 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az érintett ügynökségek és nemzeti 

hatóságok közötti együttműködést a 

közvetlenül érintett tagállamoknak kell 

felügyelniük és ellenőrizniük. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

1.7.2016 A8-0215/4 

Módosítás  4 

Marie-Christine Arnautu 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

– 

– 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az ügynökség az Európai Határ- és 

Partvédelmi Ügynökséggel és az Európai 

Halászati Ellenőrző Hivatallal 

együttműködésben támogatja a nemzeti és 

uniós – illetve indokolt esetben nemzetközi 

– szinten partvédelmi feladatokat ellátó 

tagállami hatóságokat az alábbiak által: 

(1) Az ügynökség az Európai Határ- és 

Partvédelmi Ügynökséggel és az Európai 

Halászati Ellenőrző Hivatallal 

együttműködésben támogatja a nemzeti és 

uniós – illetve indokolt esetben nemzetközi 

– szinten partvédelmi feladatokat ellátó és 

az illegális bevándorlás megállítását célzó 

intézkedéseket végrehajtó tagállami 

hatóságokat az alábbiak által: 

 (-) 

Or. en 

(-) 

Indokolás 

- 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

1.7.2016 A8-0215/5 

Módosítás  5 

Marie-Christine Arnautu 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

– 

– 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) kapacitást oszt meg, ideértve a 

többcélú műveletek tervezését és 

végrehajtását, illetve az eszközök és más 

képességek ágazatokon és határokon 

keresztül történő megosztását. 

d) kapacitást oszt meg, ideértve a 

többcélú műveletek tervezését és 

végrehajtását, illetve az eszközök és más 

képességek ágazatokon és határokon 

keresztül történő megosztását az érintett 

tagállamok kiterjesztett ellenőrzése alatt, 

és a fő célja az illegális bevándorlókat 

szállító hajók megakadályozása abban, 

hogy megsértsék a külső tengeri 

határokat, valamint a terroristák 

beszivárgása elleni küzdelem. 

 (-) 

Or. en 

(-) 

Indokolás 

E módosítás célja az együttműködés fő célkitűzésének pontosabb meghatározása, amelynek biztosítania 

kell a külső tengeri határok sérthetetlenségét és véget kell vetnie az illegális bevándorlásnak. A 

módosítás tisztázni kívánja azt is, hogy az „új” Frontex Ügynökség műveleteiben érintett tagállamoknak 

képesnek kell lenniük a megfelelő lebonyolítás hatékony ellenőrzésére valamint az illegális bevándorlás 

és a terrorizmus elleni küzdelem terén meghatározott célkitűzések szigorú szem előtt tartására. 

 


