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1.7.2016 A8-0215/2 

Grozījums Nr.  2 

Marie-Christine Arnautu 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Eiropas Jūras drošības aģentūra 

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

 

Regulas priekšlikums 

1. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1) Valsts iestādes, kuras veic krasta 

apsardzes funkcijas, to dara visdažādākajās 

jomās, kā, piemēram, kuģošanas drošība, 

drošums, meklēšana un glābšana, 

robežkontrole, zivsaimniecības kontrole, 

muitas kontrole, vispārēja tiesībaizsardzība 

un vides aizsardzība. Tāpēc Eiropas 

Robežu un krasta apsardzes aģentūrai, 

Eiropas Zivsaimniecības kontroles 

aģentūrai un Eiropas Jūras drošības 

aģentūrai būtu jāuzlabo sadarbība savā 

starpā un ar tām valsts iestādēm, kuras veic 

krasta apsardzes funkcijas, un tādā veidā 

jāpalielina situācijas apzināšanās jūras 

nozarēs un jāatbalsta saskaņota un 

izmaksefektīva rīcība, 

1) Valsts iestādes, kuras veic krasta 

apsardzes funkcijas, to dara visdažādākajās 

jomās, kā, piemēram, kuģošanas drošība, 

drošums, meklēšana un glābšana, 

robežkontrole, zivsaimniecības kontrole, 

muitas kontrole, vispārēja tiesībaizsardzība 

un vides aizsardzība. Tāpēc Eiropas 

Robežu un krasta apsardzes aģentūrai, 

Eiropas Zivsaimniecības kontroles 

aģentūrai un Eiropas Jūras drošības 

aģentūrai būtu jāuzlabo sadarbība savā 

starpā un ar tām valsts iestādēm, kuras veic 

krasta apsardzes funkcijas, un tādā veidā 

jāpalielina gan pretdarbība neatbilstīgai 

imigrācijai, gan situācijas apzināšanās 

jūras nozarēs un jāatbalsta saskaņota un 

izmaksefektīva rīcība. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  3 

Marie-Christine Arnautu 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Eiropas Jūras drošības aģentūra 

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

 

Regulas priekšlikums 

1.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a) Sadarbība starp aģentūrām un 

iesaistītajām valstu iestādēm ir jāuzrauga 

un jākontrolē tām dalībvalstīm, kuras ir 

tieši skartas. 

Or. en 
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Grozījums  Nr. 4 

Marie-Christine Arnautu 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Eiropas Jūras drošības aģentūra 

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

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

– 

– 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Aģentūra sadarbībā ar Eiropas 

Robežu un krasta apsardzes aģentūru un 

Eiropas Zivsaimniecības kontroles 

aģentūru atbalsta valsts iestādes, kuras veic 

krasta apsardzes funkcijas valsts un 

Savienības līmenī un – attiecīgos 

gadījumos – starptautiskā līmenī: 

1. Aģentūra sadarbībā ar Eiropas 

Robežu un krasta apsardzes aģentūru un 

Eiropas Zivsaimniecības kontroles 

aģentūru atbalsta valsts iestādes, kuras veic 

krasta apsardzes funkcijas un pienācīgus 

pasākumus pret neatbilstīgu imigrāciju 

valsts un Savienības līmenī un – attiecīgos 

gadījumos – starptautiskā līmenī: 

 (-) 

Or. en 

(-) 

Pamatojums 

- 
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Grozījums  Nr. 5 

Marie-Christine Arnautu 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Eiropas Jūras drošības aģentūra 

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

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

– 

– 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) pārnozaru un pārrobežu kontekstā 

kopīgojot spējas, tostarp vairākmērķu 

operāciju plānošanu un īstenošanu, un 

līdzekļus un citas iespējas. 

d) pārnozaru un pārrobežu kontekstā 

kopīgojot spējas, tostarp vairākmērķu 

operāciju plānošanu un īstenošanu, un 

līdzekļus un citas iespējas, stingrā 

attiecīgo dalībvalstu kontrolē un ar 

galveno mērķi novērst ES ārējo jūras 

robežu pārkāpšanu ar peldlīdzekļiem, kuri 

pārvadā neatbilstīgus imigrantus, un 

apkarot teroristu iefiltrēšanos; 

 (-) 

Or. en 

(-) 

Pamatojums 

Šā grozījuma mērķis ir labāk definēt galvenos sadarbības mērķus, kam ir jābūt ES ārējo jūras robežu 

neaizskaramības nodrošināšanai un neatbilstīgas imigrācijas pārtraukšanai. Grozījuma mērķis arī ir 

precizēt, ka dalībvalstīm, kuras skar “jaunās” Frontex aģentūras operācijas, ir jābūt iespējai efektīvi 

pārraudzīt to norisi un pārbaudīt, vai pilnībā tiek īstenoti mērķi, kas noteikti attiecībā uz cīņu pret 

neatbilstīgu imigrāciju un terorismu. 

 


