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Alteração  2 

Marie-Christine Arnautu 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Agência Europeia da Segurança Marítima 

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

 

Proposta de regulamento 

Considerando 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

(1) As autoridades nacionais que 

exercem funções de guarda costeira 

asseguram, designadamente, funções de 

segurança, busca e salvamento, controlo 

das fronteiras, controlo das pescas, 

controlo aduaneiro, polícia e proteção do 

ambiente. A Agência Europeia da Guarda 

Costeira e de Fronteiras, a Agência 

Europeia de Controlo das Pescas e a 

Agência Europeia da Segurança Marítima 

devem, por conseguinte, reforçar a 

cooperação entre si e com as autoridades 

nacionais que exercem funções de guarda 

costeira, a fim de aumentar o conhecimento 

da situação marítima e promover uma ação 

coerente e eficiente em termos de custos. 

(1) As autoridades nacionais que 

exercem funções de guarda costeira 

asseguram, designadamente, funções de 

segurança, busca e salvamento, controlo 

das fronteiras, controlo das pescas, 

controlo aduaneiro, polícia e proteção do 

ambiente. A Agência Europeia da Guarda 

Costeira e de Fronteiras, a Agência 

Europeia de Controlo das Pescas e a 

Agência Europeia da Segurança Marítima 

devem, por conseguinte, reforçar a 

cooperação entre si e com as autoridades 

nacionais que exercem funções de guarda 

costeira, a fim de combater a imigração 

clandestina, aumentar o conhecimento da 

situação marítima e promover uma ação 

coerente e eficiente em termos de custos. 

Or. en 
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Alteração  3 

Marie-Christine Arnautu 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Agência Europeia da Segurança Marítima 

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

 

Proposta de regulamento 

Considerando 1–A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 1-A. A cooperação entre as agências e 

as autoridades nacionais envolvidas 

devem ser controladas e supervisionadas 

pelos Estados-Membros diretamente 

afetados. 

Or. en 
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Alteração  4 

Marie-Christine Arnautu 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Agência Europeia da Segurança Marítima 

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

 

Proposta de regulamento 

artigo 1.° – n.° 1 – ponto 2) 

– 

– 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. A Agência, em cooperação com a 

Agência Europeia da Guarda Costeira e de 

Fronteiras e com a Agência Europeia de 

Controlo das Pescas, apoia as autoridades 

nacionais que exercem funções de guarda 

costeira a nível nacional ou da União e, se 

for caso disso, ao nível internacional, 

mediante: 

1. A Agência, em cooperação com a 

Agência Europeia da Guarda Costeira e de 

Fronteiras e com a Agência Europeia de 

Controlo das Pescas, apoia, a nível 

nacional ou da União e, se for caso disso, a 

nível internacional, as autoridades 

nacionais que exercem funções de guarda 

costeira e às quais compete tomar 

medidas para combater a imigração 

ilegal, mediante: 

 (...) 

Or. en 

(...) 

Justificação 

- 
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Alteração  5 

Marie-Christine Arnautu 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Agência Europeia da Segurança Marítima 

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

 

Proposta de regulamento 

artigo 1.° – n.° 1 – ponto 2) 

– 

– 

 
Texto da Comissão Alteração 

d) Partilha de capacidades, incluindo o 

planeamento e a execução de operações 

polivalentes, e partilha de recursos e outras 

competências entre setores e países. 

d) Partilha de capacidades, incluindo o 

planeamento e a execução de operações 

polivalentes, e partilha de recursos e outras 

competências entre setores e países, sob o 

controlo rigoroso dos Estados-Membros 

em causa e com o objetivo principal de 

impedir a violação das fronteiras externas 

marítimas por parte das embarcações que 

transportam clandestinos e de lutar contra 

as infiltrações terroristas; 

 (...) 

Or. en 

(...) 

Justificação 

A presente alteração tem por finalidade definir melhor o objetivo principal da cooperação, que deve 

consistir em assegurar a inviolabilidade das fronteiras externas marítimas e pôr termo à imigração 

clandestina. A alteração visa igualmente recordar que os Estados-Membros abrangidos pelas operações 

da «nova» Agência Frontex devem estar em condições de controlar de forma eficaz o bom desenrolar 

destas operações, bem como a sua plena conformidade com os objetivos fixados na luta contra a 

imigração clandestina e o terrorismo. 

 


