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1.7.2016 A8-0215/12 

Amendement  12 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Beatrix von Storch 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 2 

Verordening (EG) nr. 1406/2002 

Artikel 2 ter – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis.  De lidstaten evalueren de 

aanbevelingen van de Commissie en 

besluiten of en hoe zij daaraan invulling 

geven, al naar gelang de situatie en de 

organisatie van hun eigen grens- en 

kustwacht, onverminderd hun 

soevereiniteit; 

Or. en 
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1.7.2016 A8-0215/13 

Amendement  13 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Beatrix von Storch 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 2 bis (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 1406/2002 

Artikel 11 – lid 1 

 

Bestaande tekst Amendement 

 (2 bis) Artikel 11, lid 1, wordt vervangen 

door: 

1. De raad van bestuur bestaat uit één 

vertegenwoordiger van iedere lidstaat en 

vier vertegenwoordigers van de Commissie 

alsmede uit vier door de Commissie 

aangeduide, niet-stemgerechtigde 

beroepsbeoefenaren van de nauwst 

betrokken bedrijfssectoren. 

1. De raad van bestuur bestaat uit één 

vertegenwoordiger van iedere lidstaat, een 

lid van het Europees Parlement en vier 

vertegenwoordigers van de Commissie 

alsmede uit vier door de Commissie 

aangeduide, niet-stemgerechtigde 

beroepsbeoefenaren van de nauwst 

betrokken bedrijfssectoren. 

Or. en 
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1.7.2016 A8-0215/14 

Amendement  14 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Beatrix von Storch 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 2 ter (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 1406/2002 

Artikel 11 – lid 2 

 

Bestaande tekst Amendement 

 (2 ter) Artikel 11, lid 2, komt als volgt te 

luiden: 

2. Iedere lidstaat en de Commissie 

benoemen hun leden van de raad van 

bestuur, alsmede een plaatsvervanger die 

dat lid bij diens afwezigheid 

vertegenwoordigt.  

2. Iedere lidstaat, het Europees 

Parlement en de Commissie benoemen 

hun leden van de raad van bestuur, alsmede 

een plaatsvervanger die dat lid bij diens 

afwezigheid vertegenwoordigt. 

Or. en 

 

 


