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SL Združena v raznolikosti SL 

1.7.2016 A8-0215/2 

Predlog spremembe  2 

Marie-Christine Arnautu 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Evropska agencija za pomorsko varnost 

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

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Nacionalni organi, ki opravljajo 

naloge obalne straže, so odgovorni za širok 

razpon nalog, med drugim za pomorsko 

varnost, zaščito, iskanje in reševanje, 

nadzor meje, nadzor ribištva, carinski 

nadzor, splošno uveljavljanje zakonodaje 

in varstvo okolja. Evropska agencija za 

mejno in obalno stražo, Evropska agencija 

za nadzor ribištva in Evropska agencija za 

pomorsko varnost bi morale zato okrepiti 

sodelovanje tako med seboj kot z 

nacionalnimi organi, ki opravljajo naloge 

obalne straže, da bi izboljšali spremljanje 

situacije v pomorstvu ter podprli usklajeno 

in stroškovno učinkovito ukrepanje – 

(1) Nacionalni organi, ki opravljajo 

naloge obalne straže, so odgovorni za širok 

razpon nalog, med drugim za pomorsko 

varnost, zaščito, iskanje in reševanje, 

nadzor meje, nadzor ribištva, carinski 

nadzor, preprečevanje, odkrivanje in 

preiskovanje kaznivih dejanj in varstvo 

okolja. Evropska agencija za mejno in 

obalno stražo, Evropska agencija za nadzor 

ribištva in Evropska agencija za pomorsko 

varnost bi morale zato okrepiti sodelovanje 

tako med seboj kot z nacionalnimi organi, 

ki opravljajo naloge obalne straže za 

preprečevanje nezakonitega priseljevanja, 

da bi izboljšali spremljanje situacije v 

pomorstvu ter podprli usklajeno in 

stroškovno učinkovito ukrepanje – 

Or. en 
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Predlog spremembe  3 

Marie-Christine Arnautu 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Evropska agencija za pomorsko varnost 

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

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1a) Države članice, ki jih neposredno 

zadeva sodelovanje med agencijami in 

udeleženimi nacionalnimi organi, morajo 

to sodelovanje spremljati in nadzorovati.  

Or. en 
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Predlog spremembe  4 

Marie-Christine Arnautu 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Evropska agencija za pomorsko varnost 

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

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

– 

– 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Agencija v sodelovanju z Evropsko 

agencijo za mejno in obalno stražo in 

Evropsko agencijo za nadzor ribištva 

podpira nacionalne organe, ki opravljajo 

naloge obalne straže, na nacionalni ravni in 

na ravni Unije ter po potrebi na 

mednarodni ravni, in sicer: 

1. Agencija v sodelovanju z Evropsko 

agencijo za mejno in obalno stražo in 

Evropsko agencijo za nadzor ribištva 

podpira nacionalne organe, ki opravljajo 

naloge obalne straže in ustrezne ukrepe 

proti nezakonitemu priseljevanju na 

nacionalni ravni in na ravni Unije ter po 

potrebi na mednarodni ravni, in sicer: 

 (-) 

Or. en 

(-) 

Obrazložitev 

– 
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Predlog spremembe  5 

Marie-Christine Arnautu 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Evropska agencija za pomorsko varnost 

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

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

– 

– 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) s souporabo zmogljivosti, vključno 

z načrtovanjem in izvajanjem 

večnamenskih operacij ter souporabo 

sredstev in drugih zmogljivosti med 

sektorji in prek meja. 

(d) s souporabo zmogljivosti, vključno 

z načrtovanjem in izvajanjem 

večnamenskih operacij ter souporabo 

sredstev in drugih zmogljivosti med 

sektorji in prek meja pod natančnim 

nadzorom držav članic, ki jih to zadeva, 

pri čemer je glavni namen preprečiti, da 

bi plovila, ki prevažajo nezakonite 

priseljence, prestopila zunanje morske 

meje EU, ter boj proti infiltraciji 

teroristov; 

 (-) 

Or. en 

(-) 

Obrazložitev 

Cilj tega predloga spremembe je boljša opredelitev glavnega cilja sodelovanja, ki mora biti zagotovitev 

nedotakljivosti zunanjih morskih meja EU in odprava nezakonitega priseljevanja. Namen predloga 

spremembe je tudi opozoriti, da morajo biti države članice, vključene v dejavnosti „nove“ agencije 

FRONTEX, sposobne učinkovito nadzorovati pravilno izvajanje teh dejavnosti in strogo spoštovanje 

sprejetih ciljev na področju boja proti nezakonitemu priseljevanju in terorizmu. 

 


