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MÓDOSÍTÁSOK 

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi 

Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

1406/2002/EK rendelet 

2b cikk  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az ügynökség az Európai Határ- és 

Partvédelmi Ügynökséggel és az Európai 

Halászati Ellenőrző Hivatallal 

együttműködésben támogatja a nemzeti és 

uniós – illetve indokolt esetben nemzetközi 

– szinten partvédelmi feladatokat ellátó 

tagállami hatóságokat az alábbiak által: 

(1) Az ügynökség az Európai Határ- és 

Partvédelmi Ügynökséggel és az Európai 

Halászati Ellenőrző Hivatallal 

együttműködésben támogatja a nemzeti és 

uniós – illetve indokolt esetben nemzetközi 

– szinten partvédelmi feladatokat ellátó 

tagállami hatóságokat az alábbiak által: 

a)  megosztja a hajózási 

adatszolgáltatási rendszerekben elérhető, 

illetve az ügynökségek által fenntartott 

vagy a számukra elérhető más információs 

rendszerekben található adatok 

egyesítésével és elemzésével – a vonatkozó 

jogalapjukkal összhangban és a tagállamok 

adatok feletti tulajdonjogának sérelme 

nélkül – előállított információkat; 

a)  megosztja a hajózási 

adatszolgáltatási rendszerekben elérhető, 

illetve az ügynökségek által fenntartott 

vagy a számukra elérhető más információs 

rendszerekben található adatok 

egyesítésével és elemzésével – a vonatkozó 

jogalapjukkal összhangban és a tagállamok 

adatok feletti tulajdonjogának sérelme 

nélkül – előállított információkat; 

b) a legkorszerűbb technológián 

alapuló felügyeleti és kommunikációs 

szolgáltatásokat nyújt, ideértve a világűrbe 

telepített és a földi infrastruktúrát és a 

bármilyen platformra – például 

távirányítású légijármű-rendszerekre – 

telepített érzékelőket is; 

b) a legkorszerűbb technológián 

alapuló felügyeleti és kommunikációs 

szolgáltatásokat nyújt, ideértve a világűrbe 

telepített és a földi telepítésű 

infrastruktúrát és a bármilyen platformra 

telepített érzékelő eszközöket is; 

c) kapacitást épít iránymutatások, 

ajánlások és bevált módszerek kidolgozása, 

valamint a személyzet képzésének és 

cseréjének előmozdítása által, amelynek 

célja a partvédelmi feladatokról szóló 

információcsere és az azzal kapcsolatos 

együttműködés elősegítése; 

c) kapacitást épít az iránymutatások, 

ajánlások és bevált módszerek kidolgozása 

révén, valamint a személyzet képzésének 

és csereprogramjainak biztosítása révén; 
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 ca) megerősíti a partvédelmi 

feladatokkal és a tengerészet terén 

felmerülő kockázatokkal kapcsolatos 

információcserét és együttműködést; 

d) kapacitást oszt meg, ideértve a 

többcélú műveletek tervezését és 

végrehajtását, illetve az eszközök és más 

képességek ágazatokon és határokon 

keresztül történő megosztását. 

d) kapacitást oszt meg, ideértve a 

többcélú műveletek tervezését és 

végrehajtását, illetve az eszközök és más 

képességek ágazatokon és határokon 

keresztül történő megosztását. 

(2) Az ügynökség és az Európai Határ- 

és Partvédelmi Ügynökség, valamint az 

Európai Halászati Ellenőrző Hivatal között 

a partvédelmi feladatokkal összefüggő 

együttműködés módozatait az 

ügynökségekre vonatkozó pénzügyi 

szabályokkal összhangban együttműködési 

megállapodás keretében kell meghatározni. 

(2) Az ügynökség és az Európai Határ- 

és Partvédelmi Ügynökség, valamint az 

Európai Halászati Ellenőrző Hivatal között 

a partvédelmi feladatokkal összefüggő 

együttműködés módozatait az említett 

intézmények megbízatásával és az 

ügynökségekre vonatkozó pénzügyi 

szabályokkal összhangban együttműködési 

megállapodás keretében kell meghatározni. 

(3) A Bizottság ajánlás formájában 

elfogadhat egy gyakorlati kézikönyvet a 

partvédelmi feladatok ellátásában való 

európai együttműködésről, amely nemzeti, 

uniós és nemzetközi szintű 

információcserére és együttműködésre 

vonatkozó iránymutatásokat, ajánlásokat és 

bevált módszereket tartalmaz. 

(3) A Bizottság ajánlás formájában 

gyakorlati kézikönyvet fogadhat el a 

partvédelmi feladatok ellátásában való 

európai együttműködésről, amely a 

nemzeti, uniós és nemzetközi szintű 

információcserére és együttműködésre 

vonatkozó iránymutatásokat, ajánlásokat és 

bevált gyakorlatokat tartalmaz. 
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