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1.7.2016 A8-0215/12 

Amendamentul  12 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Beatrix von Storch 

în numele Grupului EFDD 

 

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 – punctul 2 

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 

Articolul 2 b – alineatul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) Statele membre evaluează 

recomandările Comisiei și decid dacă și în 

ce fel le pun în aplicare, în funcție de 

situație și de organizarea propriei lor paze 

de frontieră și de coastă, fără a se aduce 

în niciun fel atingere suveranității lor. 

Or. en 
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1.7.2016 A8-0215/13 

Amendamentul  13 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Beatrix von Storch 

în numele Grupului EFDD 

 

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 – punctul 2 a (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 

Articolul 11 – alineatul 1 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 2a. Articolul 11 alineatul (1) se 

înlocuiește cu următorul text: 

(1) Consiliul de administrație este 

compus din câte un reprezentant al fiecărui 

stat membru și patru reprezentanți ai 

Comisiei, precum și patru reprezentanți ai 

sectoarelor profesionale celor mai 

interesate, nominalizați de Comisie, fără 

drept de vot. 

„(1) Consiliul de administrație este 

compus din câte un reprezentant al fiecărui 

stat membru, un deputat al Parlamentului 

European și patru reprezentanți ai 

Comisiei, precum și patru reprezentanți ai 

sectoarelor profesionale celor mai 

interesate, nominalizați de Comisie, fără 

drept de vot.”. 

Or. en 
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1.7.2016 A8-0215/14 

Amendamentul  14 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Beatrix von Storch 

în numele Grupului EFDD 

 

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 – punctul 2 b (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 

Articolul 11 – alineatul 2 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 2b. Articolul 11 alineatul (2) se 

înlocuiește cu următorul text: 

(2) Fiecare stat membru și Comisia își 

desemnează proprii membri în Consiliul de 

administrație, precum și un supleant care îl 

va reprezenta pe membru în absența 

acestuia din urmă.  

„(2) Fiecare stat membru, Parlamentul 

European și Comisia își desemnează 

proprii membri în Consiliul de 

administrație, precum și un supleant care îl 

va reprezenta pe membru în absența 

acestuia din urmă.”. 

Or. en 

 

 


