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Pozměňovací návrh  12 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Beatrix von Storch  

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Evropská agentura pro námořní bezpečnost 

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

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 

Nařízení (EU) č. 1406/2002 

Čl. 2 b – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Členské státy vyhodnotí doporučení 

Komise a podle situace a organizace své 

vlastní pohraniční a pobřežní stráže 

rozhodnou, zda a jak se tato doporučení 

budou provádět, aniž je dotčena jejich 

suverenita. 

Or. en 



 

AM\1099952CS.doc  PE585.313v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

1.7.2016 A8-0215/13 

Pozměňovací návrh  13 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Beatrix von Storch  

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Evropská agentura pro námořní bezpečnost 

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

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 a (nový) 

Nařízení (EU) č. 1406/2002 

Čl. 11 – odst. 1 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 2a) V článku 11 se odstavec 1 nahrazuje 

tímto: 

1. Správní rada se skládá z jednoho 

zástupce každého členského státu a ze čtyř 

zástupců Komise, jakož i ze čtyř odborníků 

z nejvíce dotčených odvětví jmenovaných 

Komisí a bez hlasovacích práv. 

„1. Správní rada se skládá z jednoho 

zástupce každého členského státu, jednoho 

poslance Evropského parlamentu a ze čtyř 

zástupců Komise, jakož i ze čtyř odborníků 

z nejvíce dotčených odvětví jmenovaných 

Komisí a bez hlasovacích práv.“ 

Or. en 
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1.7.2016 A8-0215/14 

Pozměňovací návrh  14 

 Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Beatrix von Storch  

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Evropská agentura pro námořní bezpečnost 

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

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 b (nový) 

Nařízení (EU) č. 1406/2002 

Čl. 11 – odst. 2 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 2b) V článku 11 se odstavec 2 nahrazuje 

tímto: 

2. Každý členský stát a Komise 

jmenují svého člena správní rady a také 

náhradníka pro zastupování člena správní 

rady v případě jeho absence.  

„2. Každý členský stát, Evropský 

parlament a Komise jmenují svého člena 

správní rady a také náhradníka pro 

zastupování člena správní rady v případě 

jeho absence.“ 

Or. en 

 

 


