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Uvodna izjava 4 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Za zagotavljanje učinkovitega 

izvajanja evropskega integriranega 

upravljanja meja bi bilo treba vzpostaviti 

evropsko mejno in obalno stražo. 

Evropska mejna in obalna straža, ki jo 

sestavljajo Evropska agencija za mejno in 

obalno stražo in nacionalni organi, 

odgovorni za upravljanje meja, vključno z 

obalnimi stražami v obsegu, v katerem 

izvajajo naloge, povezane z nadzorom 

meja, se zanaša na skupno uporabo 

informacij, zmogljivosti in sistemov na 

nacionalni ravni in odziv Evropske 

agencije za mejno in obalno stražo na 

ravni Unije. 

(4) Za zagotavljanje učinkovitega 

upravljanja meja, bi morale države članice 

ponovno dobiti popoln nadzor nad svojimi 

mejami, vključno z notranjimi. 

Or. en 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Za razvoj politike in zakonodaje o 

nadzoru zunanjih meja in vračanju so še 

vedno odgovorne institucije Unije. 

Zagotoviti bi se moralo tesno sodelovanje 

med Evropsko agencijo za mejno in 

obalno stražo in navedenimi institucijami. 

(6) Meni, da politika odprtih meja, ki 

jo izvaja Unija, spodbuja vse več 

migrantov, ki skušajo prečkati 

Sredozemsko morje. Izkazalo se je, da je 

razvoj politike in zakonodaje o nadzoru 

zunanjih meja in vračanju, za katerega so 

odgovorne institucije, popolnoma 

spodletel. 

Or. en 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) Zaradi vedno večjih migracijskih 

pritiskov na zunanje meje, potrebe po 

zagotavljanju visoke stopnje notranje 

varnosti v Uniji ter varstva delovanja 

schengenskega območja in splošnega 

načela solidarnosti je treba okrepiti 

upravljanje zunanjih meja na podlagi dela 

agencije Frontex in jo nadgraditi v 

Agencijo s skupno odgovornostjo za 

upravljanje zunanjih meja. 

(8) Zaradi vedno večjih migracijskih 

pritiskov in potrebe po zagotavljanju 

visoke stopnje notranje varnosti v državah 

članicah je treba sprejeti in izvesti politike, 

podobne tistim, ki jih je izvedla avstralska 

vlada. 

Or. en 

 


