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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

1.7.2016 A8-0215/12 

Módosítás  12 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Beatrix von Storch 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Európai Tengerbiztonsági Ügynökség 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés 

1406/2002/EK rendelet 

2 b cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A tagállamok értékelik a Bizottság 

ajánlásait és eldöntik, hogy azokat – 

szuverenitásuk sérelme nélkül – a 

helyzettől és saját határ- és partőrségük 

szerveződésétől függően végrehajtják-e, s 

ha igen, hogyan;  

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

1.7.2016 A8-0215/13 

Módosítás  13 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Beatrix von Storch 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Európai Tengerbiztonsági Ügynökség 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 a bekezdés (új) 

1406/2002/EK rendelet 

11 cikk – 1 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 (2a) A 11. cikk (1) bekezdése helyébe a 

következő szöveg lép: 

(1) Az igazgatási tanács a tagállamok 

egy-egy képviselőjéből és a Bizottság négy 

képviselőjéből, valamint a leginkább 

érintett ágazatok négy, a Bizottság által 

kijelölt, szavazati joggal nem rendelkező 

szakemberéből áll. 

„(1) Az igazgatási tanács a tagállamok 

egy-egy képviselőjéből, az Európai 

Parlament egy képviselőjéből és a 

Bizottság négy képviselőjéből, valamint a 

leginkább érintett ágazatok négy, a 

Bizottság által kijelölt, szavazati joggal 

nem rendelkező szakemberéből áll.” 

Or. en 



 

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

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

1.7.2016 A8-0215/14 

Módosítás  14 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Beatrix von Storch 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Európai Tengerbiztonsági Ügynökség 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 b bekezdés (új) 

1406/2002/EK rendelet 

11 cikk – 2 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 (2b) A 11. cikk (2) bekezdése helyébe a 

következő szöveg lép: 

(2) A tagállamok mindegyike és a 

Bizottság kinevezi saját tagját az igazgatási 

tanácsba, továbbá egy helyettest, aki a tag 

hiányában képviseli.  

„(2) A tagállamok mindegyike, az 

Európai Parlament és a Bizottság kinevezi 

saját tagját az igazgatási tanácsba, továbbá 

egy helyettest, aki a tag hiányában 

képviseli.” 

Or. en 

 

 


