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Propunere de regulament 

Considerentul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Autoritățile naționale care 

îndeplinesc funcții de pază de coastă sunt 

responsabile cu o gamă largă de sarcini, 

inclusiv, dar fără limitare la acestea, 

siguranța și securitatea maritimă, căutarea 

și salvarea, controlul la frontieră, controlul 

pescuitului, controlul vamal, aplicarea 

legislației generale și protecția mediului; 

Agenția Europeană pentru Paza de 

Frontieră și de Coastă, Agenția Europeană 

pentru Controlul Pescuitului și Agenția 

Europeană pentru Siguranță Maritimă ar 

trebui, prin urmare, să își consolideze 

cooperarea între ele și cu autoritățile 

naționale care îndeplinesc funcții de pază 

de coastă pentru a crește gradul de 

cunoaștere a situației maritime, precum și 

pentru a sprijini acțiuni coerente și 

rentabile, 

(1) Autoritățile naționale care 

îndeplinesc funcții de pază de coastă sunt 

responsabile cu o gamă largă de sarcini, 

inclusiv, dar fără limitare la acestea, 

siguranța și securitatea maritimă, căutarea 

și salvarea, controlul la frontieră, controlul 

pescuitului, controlul vamal, aplicarea 

legislației generale și protecția mediului; 

Agenția Europeană pentru Paza de 

Frontieră și de Coastă, Agenția Europeană 

pentru Controlul Pescuitului și Agenția 

Europeană pentru Siguranță Maritimă ar 

trebui, prin urmare, să își consolideze 

cooperarea între ele și cu autoritățile 

naționale care îndeplinesc funcții de pază 

de coastă pentru a combate imigrația 

ilegală, a crește gradul de cunoaștere a 

situației maritime, precum și pentru a 

sprijini acțiuni coerente și rentabile; 

Or. en 
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Propunere de regulament 

Considerentul 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) Cooperarea dintre agențiile și 

autoritățile naționale implicate trebuie 

monitorizată și supravegheată de statele 

membre direct implicate. 

Or. en 
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Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2 – paragraful 1 

– 

– 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Agenția, în cooperare cu Agenția 

Europeană pentru Paza de Frontieră și de 

Coastă și Agenția Europeană pentru 

Controlul Pescuitului, sprijină autoritățile 

care îndeplinesc funcții de pază de coastă 

la nivel național și la nivelul Uniunii și, 

când este cazul, la nivel internațional, prin: 

1. Agenția, în cooperare cu Agenția 

Europeană pentru Paza de Frontieră și de 

Coastă și Agenția Europeană pentru 

Controlul Pescuitului, sprijină autoritățile 

naționale care îndeplinesc funcții de pază 

de coastă și care aplică măsuri adecvate 

pentru combaterea imigrației ilegale la 

nivel național și la nivelul Uniunii și, când 

este cazul, la nivel internațional, prin: 

 (-) 

Or. en 

(-) 

Justificare 

- 
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Raport A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2 – paragraful 1 – litera d 

– 

– 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) partajarea capacității, inclusiv 

planificarea și punerea în aplicare a 

operațiunilor polivalente și partajarea 

activelor și a altor capacități la nivel 

transsectorial și transfrontalier. 

(d) partajarea capacității, inclusiv 

planificarea și punerea în aplicare a 

operațiunilor polivalente și partajarea 

activelor și a altor capacități la nivel 

transsectorial și transfrontalier sub 

supravegherea atentă a statelor membre 

în cauză și cu obiectivul principal de a 

preveni încălcarea frontierelor maritime 

externe ale UE de către ambarcațiuni 

care transportă imigranți ilegali și de a 

combate infiltrarea teroriștilor; 

 (-) 

Or. en 

(-) 

Justificare 

Scopul prezentului amendament este să definească mai bine obiectivul principal al cooperării, care 

trebuie să fie asigurarea inviolabilității frontierelor externe maritime ale UE și combaterea imigrației 

clandestine. Prezentul amendament urmărește, de asemenea, să clarifice că statele membre implicate în 

operațiuni ale „noii” agenții Frontex trebuie să fie în măsură să monitorizeze în mod eficient buna 

desfășurare a acestora și să asigure stricta conformitate a obiectivelor stabilite în materie de combatere 

a imigrației ilegale și a terorismului. 

 


