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Sprawozdanie A8-0200/2016 

Artis Pabriks 

Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna 

(COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)) 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Dla zapewnienia skutecznego 

wdrożenia europejskiego zintegrowanego 
zarządzania granicami należy ustanowić 

Europejską Straż Graniczną 

i Przybrzeżną. Europejska Straż 

Graniczna i Przybrzeżna, składająca się 

z Europejskiej Agencji Straży Granicznej 

i Przybrzeżnej oraz organów krajowych 

odpowiedzialnych za zarządzanie 
granicami, w tym straży przybrzeżnej 

w zakresie realizowanych przez nią zadań 

kontroli granicznej, opiera się na 

wspólnym wykorzystywaniu informacji, 

potencjałów i systemów na poziomie 

krajowym oraz reakcji Europejskiej 

Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej 

na poziomie Unii. 

(4) Dla zapewnienia skutecznego 

zarządzania granicami państwa 

członkowskie powinny odzyskać pełną 

kontrolę nad swoimi granicami, w tym nad 

granicami wewnętrznymi. 

Or. en 
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Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Za opracowywanie strategii 

i przepisów dotyczących kontroli granicy 

zewnętrznej i powrotów nadal 

odpowiadają instytucje Unii. Należy 

zapewnić ścisłą koordynację działań 

między Europejską Agencją Straży 

Granicznej i Przybrzeżnej a tymi 

instytucjami. 

(6) Uważa, że polityka otwartych 

granic Unii Europejskiej stanowi 

motywację i zachętę dla większej liczby 

migrantów do podejmowania prób 

przedostania się przez Morze Śródziemne. 
Opracowywanie przez instytucje unijne 

polityki i przepisów dotyczących kontroli 

na granicach zewnętrznych i powrotów 

okazało się całkowitym fiaskiem. 

Or. en 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Uwzględniając narastające presje 

migracyjne na granicach zewnętrznych, 

potrzebę zapewnienia wysokiego poziomu 

bezpieczeństwa wewnętrznego w Unii oraz 

zagwarantowania funkcjonowania strefy 

Schengen, a także nadrzędną zasadę 

solidarności, konieczne jest wzmocnienie 

zarządzania granicami zewnętrznymi 

poprzez oparcie się na dotychczasowych 

działaniach Fronteksu i przekształcenie 

jej w Agencję współodpowiedzialną za 

zarządzanie granicami zewnętrznymi. 

(8) Uwzględniając narastające presje 

migracyjne oraz potrzebę zapewnienia 

wysokiego poziomu bezpieczeństwa 

wewnętrznego w państwach 

członkowskich, koniecznie jest przyjęcie i 

wdrożenie polityki podobnej do tej, którą 

prowadzi rząd Australii. 

Or. en 

 


