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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Krajowe organy pełniące funkcje 

straży przybrzeżnej są odpowiedzialne za 

szereg zadań, obejmujących oprócz innych 

kwestii bezpieczeństwo morskie, działania 

poszukiwawczo-ratownicze, kontrolę 

graniczną, kontrolę rybołówstwa, kontrolę 

celną, ogólne egzekwowanie prawa i 

ochronę środowiska. Europejska Agencja 

Straży Granicznej i Przybrzeżnej, 

Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa 

oraz Europejska Agencja Bezpieczeństwa 

Morskiego powinny zatem wzmocnić 

wzajemną współpracę, a także współpracę 

z krajowymi organami pełniącymi funkcje 

straży przybrzeżnej w celu zwiększenia 

orientacji sytuacyjnej na morzu oraz 

wspierania spójnych i opłacalnych działań. 

1. Krajowe organy pełniące funkcje 

straży przybrzeżnej są odpowiedzialne za 

szereg zadań, obejmujących oprócz innych 

kwestii bezpieczeństwo morskie, działania 

poszukiwawczo-ratownicze, kontrolę 

graniczną, kontrolę rybołówstwa, kontrolę 

celną, ogólne egzekwowanie prawa i 

ochronę środowiska. Europejska Agencja 

Straży Granicznej i Przybrzeżnej, 

Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa 

oraz Europejska Agencja Bezpieczeństwa 

Morskiego powinny zatem wzmocnić 

wzajemną współpracę, a także współpracę 

z krajowymi organami pełniącymi funkcje 

straży przybrzeżnej w celu 

przeciwdziałania nielgalnej imigracji i 

zwiększenia orientacji sytuacyjnej na 

morzu oraz wspierania spójnych i 

opłacalnych działań. 

Or. en 



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

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

1.7.2016 A8-0215/3 

Poprawka  3 

Marie-Christine Arnautu 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Współpraca między agencjami a 

zainteresowanymi organami krajowymi 

musi być monitorowana i nadzorowana 

przez bezpośrednio zainteresowane 

państwa członkowskie. 

Or. en 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 

– 

– 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Agencja, we współpracy z 

Europejską Agencją Straży Granicznej 

i Przybrzeżnej oraz Europejską Agencją 

Kontroli Rybołówstwa, wspiera krajowe 

organy pełniące funkcje straży 

przybrzeżnej na szczeblu krajowym i 

unijnym oraz, w stosownych przypadkach, 

na szczeblu międzynarodowym poprzez: 

1. Agencja, we współpracy z 

Europejską Agencją Straży Granicznej i 

Przybrzeżnej oraz Europejską Agencją 

Kontroli Rybołówstwa, wspiera krajowe 

organy pełniące funkcje straży 

przybrzeżnej oraz odpowiednie środki 

przeciwdziałania nielgalnej imigracji na 

szczeblu krajowym i unijnym oraz, w 

stosownych przypadkach, na szczeblu 

międzynarodowym poprzez: 

 (-) 

Or. en 

(-) 

Uzasadnienie 

- 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 

– 

– 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) dzielenie się dostępnym 

potencjałem, w tym planowanie i realizację 

operacji wielozadaniowych oraz 

międzysektorowe i transgraniczne 

udostępnianie aktywów i innych zdolności. 

d) dzielenie się dostępnym 

potencjałem, w tym planowanie i realizację 

operacji wielozadaniowych oraz 

międzysektorowe i transgraniczne 

udostępnianie aktywów i innych zdolności 

pod ścisłą kontrolą zainteresowanych 

państw członkowskich, przede wszystkim 

by nie dopuścić do naruszenia 

zewnętrznych granic morskich przez 

łodzie przewożące imigrantów o 

nieuregulowanym statusie i by 

przeciwdziałać przenikaniu terrorystów. 

 (-) 

Or. en 

(-) 

Uzasadnienie 

Celem poprawki jest jaśniejsze określenie głównego celu współpracy, jakim powinno być zapewnienie 

nienaruszalności zewnętrznych granic morskich i położenie kresu imigracji nieuregulowanej. Poprawka 

ma także na celu przypomnienie, że państwa członkowskie, których dotyczą operacje przeprowadzane 

przez „nową” agencję Frontex, muszą być w stanie skutecznie kontrolować prawidłowy przebieg tych 

operacji i ścisłe przestrzeganie ustalonych celów w zakresie walki z imigracją nieuregulowaną i 

terroryzmem. 

 


