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1.7.2016 A8-0215/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Marie-Christine Arnautu 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Európska námorná bezpečnostná agentúra 

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

 

Návrh nariadenia 

odôvodnenie 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) Vnútroštátne orgány vykonávajúce 

funkcie pobrežnej stráže sú zodpovedné za 

širokú škálu úloh vrátane okrem iného 

námornej bezpečnosti, ochrany námornej 

dopravy, pátrania a záchrany, kontroly 

hraníc, kontroly rybárstva, colnej kontroly, 

všeobecného presadzovania práva a 

ochrany životného prostredia. Európska 

agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž, 

Európska agentúra pre kontrolu rybárstva a 

Európska námorná bezpečnostná agentúra 

by preto mali posilniť vzájomnú 

spoluprácu, ako aj spoluprácu s 

vnútroštátnymi orgánmi vykonávajúcimi 

funkcie pobrežnej stráže s cieľom zvýšiť 

informovanosť o námornej situácii, ako aj 

podporiť súdržné a nákladovo efektívne 

opatrenia, 

(1) Vnútroštátne orgány vykonávajúce 

funkcie pobrežnej stráže sú zodpovedné za 

širokú škálu úloh vrátane okrem iného 

námornej bezpečnosti, ochrany námornej 

dopravy, pátrania a záchrany, kontroly 

hraníc, kontroly rybárstva, colnej kontroly, 

všeobecného presadzovania práva a 

ochrany životného prostredia. Európska 

agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž, 

Európska agentúra pre kontrolu rybárstva a 

Európska námorná bezpečnostná agentúra 

by preto mali posilniť vzájomnú 

spoluprácu, ako aj spoluprácu s 

vnútroštátnymi orgánmi vykonávajúcimi 

funkcie pobrežnej stráže s cieľom pôsobiť 

proti nelegálnemu prisťahovalectvu 

a zvýšiť informovanosť o námornej 

situácii, ako aj podporiť súdržné a 

nákladovo efektívne opatrenia, 

Or. en 
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1.7.2016 A8-0215/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Marie-Christine Arnautu 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Európska námorná bezpečnostná agentúra 

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

 

Návrh nariadenia 

odôvodnenie 1 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (1a) Spoluprácu medzi zapojenými 

agentúrami a vnútroštátnymi 

orgánmi musia monitorovať a riadiť 

priamo dotknuté členské štáty. 

Or. en 
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1.7.2016 A8-0215/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Marie-Christine Arnautu 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Európska námorná bezpečnostná agentúra 

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

 

Návrh nariadenia 

článok 1 – odsek 1 – bod 2 

– 

– 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Agentúra v spolupráci s Európskou 

agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž 

a Európskou agentúrou pre kontrolu 

rybárstva podporuje vnútroštátne orgány 

vykonávajúce funkcie pobrežnej stráže na 

vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie a v 

prípade potreby na medzinárodnej úrovni 

prostredníctvom: 

1. Agentúra v spolupráci s Európskou 

agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž 

a Európskou agentúrou pre kontrolu 

rybárstva podporuje vnútroštátne orgány 

vykonávajúce funkcie pobrežnej stráže 

a vhodné opatrenia pôsobiace proti 

nelegálnemu prisťahovalectvu na 

vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie a v 

prípade potreby na medzinárodnej úrovni 

prostredníctvom: 

 (–) 

Or. en 

(–) 

Odôvodnenie 

– 
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1.7.2016 A8-0215/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Marie-Christine Arnautu 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Európska námorná bezpečnostná agentúra 

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

 

Návrh nariadenia 

článok 1 – odsek 1 – bod 2 

– 

– 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) spoločného využívania kapacít 

vrátane plánovania a vykonávania 

viacúčelových operácií a spoločného 

využívania prostriedkov a iných 

spôsobilostí naprieč odvetviami a 

hranicami. 

d) spoločného využívania kapacít 

vrátane plánovania a vykonávania 

viacúčelových operácií a spoločného 

využívania prostriedkov a iných 

spôsobilostí naprieč odvetviami a 

hranicami pod prísnou kontrolou 

dotknutých členských štátov a s hlavným 

cieľom zabrániť plavidlám prepravujúcim 

nelegálnych prisťahovalcov v 

prekračovaní vonkajších námorných 

hraníc a bojovať proti infiltrácii 

teroristov; 

 (–) 

Or. en 

(–) 

Odôvodnenie 

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je lepšie vymedziť hlavný cieľ spolupráce, ktorým musí byť 

zabezpečenie neporušiteľnosti vonkajších námorných hraníc a zastavenie nelegálneho prisťahovalectva. 

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je aj pripomenúť, že členské štáty, ktorých sa týkajú operácie 

„novej“ agentúry Frontex, musia mať možnosť účinne kontrolovať ich riadny priebeh a prísne sledovať 

stanovené ciele, pokiaľ ide o boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu a terorizmu. 

 


