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Propunere de regulament 

Considerentul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Pentru a asigura punerea eficace în 

aplicare a gestionării integrate europene a 

frontierelor, ar trebui constituită o Pază 

europeană de frontieră și de coastă. Pază 

europeană de frontieră și de coastă, care 

cuprinde Agenția Europeană pentru Paza 

de Frontieră și de Coastă și autoritățile 

naționale responsabile cu gestionarea 
frontierelor, inclusiv serviciile de pază de 

coastă, în măsura în care îndeplinesc 

sarcini de control la frontieră, se bazează 

pe utilizarea în comun a informațiilor, 

capacităților și sistemelor, la nivel 

național, și pe răspunsul Agenției 

Europene pentru Paza de Frontieră și de 

Coastă la nivelul Uniunii. 

(4) Pentru a asigura punerea în aplicare 

eficace a gestionării frontierelor, statele 

membre ar trebui să preia din nou 

controlul deplin al frontierelor lor, 

inclusiv al frontierelor interne. 
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Considerentul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Elaborarea politicii și a legislației 

privind controlul la frontierele externe și 

returnarea rămâne o responsabilitate a 

instituțiilor Uniunii. Ar trebui garantată 

coordonarea strânsă dintre Agenția 

Europeană pentru Paza de Frontieră și de 

Coastă și respectivele instituții. 

(6) Consideră că politica frontierelor 

deschise dusă de Uniune reprezintă un 

stimulent și încurajează și mai mulți 

migranți să încerce să traverseze Marea 

Mediterană. Elaborarea politicii și a 

legislației privind controlul la frontierele 

externe și returnarea sub 

responsabilitatea instituțiilor Uniunii s-a 

dovedit a fi un eșec total. 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Având în vedere creșterea presiunii 

exercitate de migrație la frontierele 

externe, necesitatea de a asigura un nivel 

înalt de securitate internă în cadrul Uniunii 

și de a proteja funcționarea spațiului 

Schengen, precum și principiul general al 

solidarității, este necesar să se consolideze 

gestionarea frontierelor externe pornind 

de la activitatea Frontex și să se dezvolte 

în continuare agenția pentru ca aceasta să 

devină o agenție cu responsabilitate 

partajată în gestionarea frontierelor 

externe. 

(8) Având în vedere creșterea presiunii 

exercitate de migrație și necesitatea de a 

asigura un nivel înalt de securitate internă 

în cadrul statelor membre, este necesar să 

se adopte și să se pună în aplicare politici 

similare celor implementate de guvernul 

australian. 

Or. en 

 


