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Pakeitimas 2 

Marie-Christine Arnautu 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Europos jūrų saugumo agentūra 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(1) pakrančių apsaugos funkcijas 

vykdančios nacionalinės valdžios 

institucijos atsako už įvairias užduotis, 

įskaitant, bet ne tik, saugią laivybą, 

saugumą, paiešką ir gelbėjimą, sienų 

kontrolę, žuvininkystės kontrolę, muitinį 

tikrinimą, bendrąją teisėsaugą ir aplinkos 

apsaugą. Todėl Europos sienų ir pakrančių 

apsaugos agentūra, Europos žuvininkystės 

kontrolės agentūra ir Europos jūrų 

saugumo agentūra turėtų stiprinti 

bendradarbiavimą tarpusavyje ir su 

pakrančių apsaugos funkcijas 

vykdančiomis nacionalinėmis valdžios 

institucijomis, siekdamos didinti 

informuotumą apie padėtį jūrose, taip pat 

remti darnius ir ekonomiškai efektyvius 

veiksmus, 

(1) pakrančių apsaugos funkcijas 

vykdančios nacionalinės valdžios 

institucijos atsako už įvairias užduotis, 

įskaitant, bet ne tik, saugią laivybą, 

saugumą, paiešką ir gelbėjimą, sienų 

kontrolę, žuvininkystės kontrolę, muitinį 

tikrinimą, bendrąją teisėsaugą ir aplinkos 

apsaugą. Todėl Europos sienų ir pakrančių 

apsaugos agentūra, Europos žuvininkystės 

kontrolės agentūra ir Europos jūrų 

saugumo agentūra turėtų stiprinti 

bendradarbiavimą tarpusavyje ir su 

pakrančių apsaugos funkcijas 

vykdančiomis nacionalinėmis valdžios 

institucijomis, siekdamos kovoti su 

nelegalia imigracija ir didinti 

informuotumą apie padėtį jūrose, taip pat 

remti darnius ir ekonomiškai efektyvius 

veiksmus, 

Or. en 
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Pakeitimas 3 

Marie-Christine Arnautu 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Europos jūrų saugumo agentūra 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (1a) agentūrų ir atitinkamų 

nacionalinių valdžios institucijų 

bendradarbiavimą turi kontroliuoti ir 

prižiūrėti tiesiogiai susijusios valstybės 

narės; 

Or. en 
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Pakeitimas 4 

Marie-Christine Arnautu 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Europos jūrų saugumo agentūra 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas 

 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Agentūra, bendradarbiaudama su 

Europos sienų ir pakrančių apsaugos 

agentūra ir Europos žuvininkystės 

kontrolės agentūra, nacionaliniu ir 

Sąjungos lygmenimis, o prireikus – 

tarptautiniu lygmeniu, remia nacionalines 

valdžios institucijas, vykdančias pakrančių 

apsaugos funkcijas: 

1. Agentūra, bendradarbiaudama su 

Europos sienų ir pakrančių apsaugos 

agentūra ir Europos žuvininkystės 

kontrolės agentūra, nacionaliniu ir 

Sąjungos lygmenimis, o prireikus – 

tarptautiniu lygmeniu, remia nacionalines 

valdžios institucijas, vykdančias pakrančių 

apsaugos funkcijas ir tinkamas kovos su 

nelegalia imigracija priemones: 

Or. en 
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Pakeitimas 5 

Marie-Christine Arnautu 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Europos jūrų saugumo agentūra 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas 

 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) dalijasi pajėgumais, įskaitant 

įvairios paskirties planavimą ir 

įgyvendinimą, taip pat dalijimąsi ištekliais 

ir kitais pajėgumais įvairiuose sektoriuose 

ir tarpvalstybiniu mastu. 

d) dalijasi pajėgumais, įskaitant 

įvairios paskirties planavimą ir 

įgyvendinimą, taip pat dalijimąsi ištekliais 

ir kitais pajėgumais įvairiuose sektoriuose 

ir tarpvalstybiniu mastu griežtai 

kontroliuojant atitinkamoms valstybėms 

narėms ir svarbiausia siekiant užkirsti 

kelią ES išorės jūrų sienų pažeidimui jas 

kertant valtimis, kuriomis gabenami 

neteisėti imigrantai, ir kovoti su teroristų 

infiltracija; 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu siekiama geriau apibrėžti pagrindinį bendradarbiavimo tikslą, kuris turėtų būti susijęs su 

išorės jūrų sienų neliečiamumo užtikrinimu ir kelio neteisėtai imigracijai užkirtimu. Pakeitimu taip pat 

siekiama priminti, kad atitinkamos valstybės narės, susijusios su „naujos“ agentūros FRONTEX veikla, 

turi gebėti veiksmingai kontroliuoti nustatytų tikslų, susijusių su kova prieš neteisėtą imigraciją ir 

terorizmą, įgyvendinimo eigą ir prižiūrėti, kad jų būtų griežtai laikomasi. 

 


