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Ändringsförslag  2 

Marie-Christine Arnautu 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Europeiska sjösäkerhetsbyrån 

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

 

Förslag till förordning 

Skäl 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) Nationella myndigheter som utför 

kustbevakningstjänster ansvarar för en rad 

olika uppdrag, inbegripet – men inte 

begränsat till – sjöfartssäkerhet, 

sjöfartsskydd, sök- och räddningsinsatser, 

gränskontroll, fiskerikontroll, tullkontroll, 

upprätthållande av lag i allmänhet och 

miljöskydd. Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån, Europeiska 

fiskerikontrollbyrån och Europeiska 

sjösäkerhetsbyrån bör därför stärka 

samarbetet både med varandra och med de 

nationella myndigheter som utför 

kustbevakningstjänster för att få till stånd 

en bättre maritim lägesbild och stödja 

konsekventa och kostnadseffektiva 

åtgärder. 

1. Nationella myndigheter som utför 

kustbevakningsuppgifter ansvarar för en 

rad olika uppdrag, inbegripet – men inte 

begränsat till – sjöfartssäkerhet, 

sjöfartsskydd, sök- och räddningsinsatser, 

gränskontroll, fiskerikontroll, tullkontroll, 

upprätthållande av lag i allmänhet och 

miljöskydd. Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån, Europeiska 

fiskerikontrollbyrån och Europeiska 

sjösäkerhetsbyrån bör därför stärka 

samarbetet både med varandra och med de 

nationella myndigheter som utför 

kustbevakningstjänster för att motverka 

olaglig invandring och få till stånd en 

bättre maritim lägesbild och stödja 

konsekventa och kostnadseffektiva 

åtgärder. 

Or. en 
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Ändringsförslag  3 

Marie-Christine Arnautu 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Europeiska sjösäkerhetsbyrån 

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

 

Förslag till förordning 

Skäl 1a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (1a) Samarbetet mellan de byråer och 

nationella myndigheter som är 

inblandade bör övervakas och 

kontrolleras av de medlemsstater som 

berörs direkt. 

Or. en 
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Ändringsförslag  4 

Marie-Christine Arnautu 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Europeiska sjösäkerhetsbyrån 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 1 – led 2 

– 

– 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Byrån ska i samarbete med 

Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån och Europeiska 

fiskerikontrollbyrån stödja nationella 

myndigheter som utför 

kustbevakningstjänster på nationell nivå 

och unionsnivå samt, i förekommande fall, 

på internationell nivå genom 

1. Byrån ska i samarbete med 

Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån och Europeiska 

fiskerikontrollbyrån stödja nationella 

myndigheter som utför 

kustbevakningstjänster och vidta lämpliga 

åtgärder mot olaglig invandring på 

nationell nivå och unionsnivå samt, i 

förekommande fall, på internationell nivå 

genom 

 (-) 

Or. en 

(-) 

Motivering 

- 
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Ändringsförslag  5 

Marie-Christine Arnautu 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Europeiska sjösäkerhetsbyrån 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 1 – led 2 

– 

– 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) kapacitetsdelning, inbegripet 

planering och genomförande av 

multifunktionella insatser och gemensamt 

utnyttjande av tillgångar och andra resurser 

över sektors- och nationsgränser. 

d) kapacitetsdelning, inbegripet 

planering och genomförande av 

multifunktionella insatser och gemensamt 

utnyttjande av tillgångar och andra resurser 

över sektors- och nationsgränser under 

strikt tillsyn av de medlemsstater som 

berörs, och med det huvudsakliga syftet 

att hindra kränkning av de yttre 

sjögränserna av fartyg som transporterar 

irreguljära invandrare och att bekämpa 

infiltration av terrorister. 

 (-) 

Or. en 

(-) 

Motivering 

Ändringsförslaget syftar till bättre definition av det huvudsakliga syftet för samarbetet, nämligen att 

garantera de yttre sjögränsernas okränkbarhet och att sätta stopp för den illegala invandringen. Detta 

ändringsförslag påminner också om att de medlemsstater som berörs av den ”nya” byrån Frontex 

insatser effektivt ska kunna kontrollera att de fungerar väl och ha en strikt tillsyn av de fastställda målen 

när det gäller att bekämpa illegal invandring och terrorism. 

 


