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1.7.2016 A8-0215/2 

Amendement  2 

Marie-Christine Arnautu 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid 

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

 

voorstel voor een verordening 

Overweging 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Nationale autoriteiten die 

kustwachttaken uitvoeren, hebben een 

breed scala aan verantwoordelijkheden, die 

betrekking hebben op, maar niet beperkt 

zijn tot: maritieme veiligheid, beveiliging, 

opsporing en redding, grenscontrole, 

visserijcontrole, douanecontrole, algemene 

rechtshandhaving en milieubescherming. 

Het Europees grens- en 

kustwachtagentschap, het Europees Bureau 

voor visserijcontrole en het Europees 

Agentschap voor maritieme veiligheid 

moeten daarom nauwer samenwerken, 

zowel onderling als met de nationale 

autoriteiten die kustwachttaken uitvoeren, 

om de maritieme situatiekennis te 

vergroten en coherente en kosteneffectieve 

acties te ondersteunen, 

(1) Nationale autoriteiten die 

kustwachttaken uitvoeren, hebben een 

breed scala aan verantwoordelijkheden, die 

betrekking hebben op, maar niet beperkt 

zijn tot: maritieme veiligheid, beveiliging, 

opsporing en redding, grenscontrole, 

visserijcontrole, douanecontrole, algemene 

rechtshandhaving en milieubescherming. 

Het Europees grens- en 

kustwachtagentschap, het Europees Bureau 

voor visserijcontrole en het Europees 

Agentschap voor maritieme veiligheid 

moeten daarom nauwer samenwerken, 

zowel onderling als met de nationale 

autoriteiten die kustwachttaken uitvoeren, 

om illegale immigratie tegen te gaan, de 

maritieme situatiekennis te vergroten en 

coherente en kosteneffectieve acties te 

ondersteunen, 

Or. en 
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1.7.2016 A8-0215/3 

Amendement  3 

Marie-Christine Arnautu 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid 

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

 

voorstel voor een verordening 

Overweging 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 bis) De samenwerking tussen de 

agentschappen en de nationale 

autoriteiten moet door de rechtstreeks 

betrokken lidstaten worden gevolgd en 

gecontroleerd. 

Or. en 
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1.7.2016 A8-0215/4 

Amendement  4 

Marie-Christine Arnautu 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid 

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

 

voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 1 – punt 2 

– 

– 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het Agentschap geeft, in 

samenwerking met het Europees grens- en 

kustwachtagentschap en het Europees 

Bureau voor visserijcontrole, 

ondersteuning aan nationale autoriteiten 

die kustwachttaken uitvoeren op nationaal 

en EU-niveau en, waar van toepassing, op 

internationaal niveau, door: 

1. Het Agentschap geeft, in 

samenwerking met het Europees grens- en 

kustwachtagentschap en het Europees 

Bureau voor visserijcontrole, 

ondersteuning aan nationale autoriteiten 

die kustwachttaken en passende 

maatregelen tegen illegale immigratie 

uitvoeren op nationaal en EU-niveau en, 

waar van toepassing, op internationaal 

niveau, door: 

 (-) 

Or. en 

(-) 

Motivering 

- 
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Amendement  5 

Marie-Christine Arnautu 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid 

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

 

voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 1 – punt 2 

– 

– 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) aan capaciteitsverdeling te doen, 

met inbegrip van de planning en uitvoering 

van operaties met verschillende doeleinden 

en de sector- en grensoverschrijdende 

verdeling van middelen en andere 

capaciteiten. 

d) aan capaciteitsverdeling te doen, 

met inbegrip van de planning en uitvoering 

van operaties met verschillende doeleinden 

en de sector- en grensoverschrijdende 

verdeling van middelen en andere 

capaciteiten, onder de strikte controle van 

de betrokken lidstaten, met als hoofddoel 

de schending van de zeebuitengrenzen 

door vaartuigen met illegale immigranten 

alsmede infiltratie door terroristen te 

voorkomen; 

 (-) 

Or. en 

(-) 

Motivering 

Dit amendement heeft als doel het hoofddoel van de samenwerking beter te definiëren, dat erin moet 

bestaan de onschendbaarheid te garanderen van de zeebuitengrenzen en een einde te maken aan de 

illegale immigratie. Het amendement is ook bedoeld om eraan te herinneren dat de lidstaten die met de 

operaties van het nieuwe Frontex te maken krijgen, een efficiënte controle moeten kunnen uitvoeren van 

het goede verloop van deze operaties en van de strikte naleving van de doelstellingen die op het gebied 

van de bestrijding van illegale immigratie en terrorisme zijn bepaald. 

 


