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1.7.2016 A8-0215/12 

Изменение  12 

Роза Д'Амато, Даниела Аюто, Беатрикс фон Щорх 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0215/2016 

Михаел Крамер 

Европейска агенция по морска безопасност 

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

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 

Регламент (ЕО) № 1406/2002 

Член 2 б – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Държавите членки следва да 

оценят препоръките на Комисията и 

да решат дали и как да ги изпълнят в 

зависимост от положението и 

организацията на собствената си 

гранична и брегова охрана, без да се 

накърнява техният суверенитет; 

Or. en 
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1.7.2016 A8-0215/13 

Изменение  13 

Роза Д'Амато, Даниела Аюто, Беатрикс фон Щорх 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0215/2016 

Михаел Крамер 

Европейска агенция по морска безопасност 

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

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 а (нов) 

Регламент (ЕО) № 1406/2002 

Член 11 – параграф 1 

 

Текст в сила Изменение 

 (2a) В член 11 параграф 1 се заменя със 

следното: 

1. Управителният съвет се състои 

от един представител на всяка държава 

членка и четирима представители на 

Комисията, както и четирима експерти 

от най-заинтересованите сектори, 

определени от Комисията, без право на 

глас. 

‘1. Управителният съвет се състои 

от един представител на всяка държава 

членка, един член на Европейския 

парламент и четирима представители 

на Комисията, както и четирима 

експерти от най-заинтересованите 

сектори, определени от Комисията, без 

право на глас. 

Or. en 
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1.7.2016 A8-0215/14 

Изменение  14 

Роза Д'Амато, Даниела Аюто, Беатрикс фон Щорх 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0215/2016 

Михаел Крамер 

Европейска агенция по морска безопасност 

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

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 б (нов) 

Регламент (ЕО) № 1406/2002 

Член 11 – параграф 2 

 

Текст в сила Изменение 

 2б) В член 11 параграф 2 се заменя със 

следното: 

2. Всяка държава членка и 

Комисията назначават членове в 

Управителния съвет, които ги 

представляват, както и заместник, който 

да ги представлява при отсъствие на 

последния.  

‘2. Всяка държава членка, 

Европейският парламент и Комисията 

назначават членове в Управителния 

съвет, които ги представляват, както и 

заместник, който да ги представлява при 

отсъствие на последния. 

Or. en 

 

 


