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1.7.2016 A8-0215/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Beatrix von Storch 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Európska námorná bezpečnostná agentúra 

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

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 

Nariadenie (ES) č. 1406/2002. 

Článok 2b – odsek 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. členské štáty vyhodnotia odporúčania 

Komisie a podľa situácie a organizácie 

svojej vlastnej pohraničnej a pobrežnej 

stráže rozhodnú, či a ako sa tieto 

odporúčania budú vykonávať, bez toho, 

aby bola dotknutá ich suverenita; 

Or. en 
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1.7.2016 A8-0215/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Beatrix von Storch 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Európska námorná bezpečnostná agentúra 

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

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 a (nový) 

 Nariadenie (ES) č. 1406/2002. 

Článok 11 – odsek 1 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 2a) V článku 11 sa odsek 1 nahrádza 

takto: 

1. Správna rada je zložená z jedného 

zástupcu každého členského štátu a zo 

štyroch zástupcov Komisie, ako aj z 

Komisiou nominovaných štyroch 

odborníkov z najzainteresovanejších 

sektorov, ktorí nemajú hlasovacie právo. 

„1. Správna rada je zložená z jedného 

zástupcu každého členského štátu, jedného 

poslanca Európskeho parlamentu a zo 

štyroch zástupcov Komisie, ako aj z 

Komisiou nominovaných štyroch 

odborníkov z najzainteresovanejších 

sektorov, ktorí nemajú hlasovacie právo.“ 

Or. en 
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1.7.2016 A8-0215/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Beatrix von Storch 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Európska námorná bezpečnostná agentúra 

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

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 b (nový) 

Nariadenie (ES) č. 1406/2002. 

Článok 11 – odsek 2 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 2b) V článku 11 sa odsek 2 nahrádza 

takto: 

2. Každý členský štát a Komisia 

vymenujú troch členov správnej rady, ako 

aj náhradníka, ktorý bude zastupovať člena 

v jeho/jej neprítomnosti.  

„2. Každý členský štát, Európsky 

parlament a Komisia vymenujú troch 

členov správnej rady, ako aj náhradníka, 

ktorý bude zastupovať člena v jeho/jej 

neprítomnosti.“ 

Or. en 

 

 


