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1.7.2016 A8-0215/12 

Predlog spremembe  12 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Beatrix von Storch 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Evropska agencija za pomorsko varnost 

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

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 

Uredba (ES) št. 1406/2002 

Člen 2 b – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Države članice ocenijo priporočila 

Komisije ter glede na razmere in 

organizacijo svoje mejne in obalne straže 

brez poseganja v svojo suverenost 

odločijo, ali jih bodo izvedle in kako; 

Or. en 
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1.7.2016 A8-0215/13 

Predlog spremembe  13 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Beatrix von Storch 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Evropska agencija za pomorsko varnost 

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

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 a (novo) 

Uredba (ES) št. 1406/2002 

Člen 11 – odstavek 1 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (2a) Člen 11(1) se nadomesti z 

naslednjim: 

1. Upravni odbor sestavljajo po en 

predstavnik vsake države članice, štirje 

predstavniki Komisije, pa tudi štirje 

predstavniki iz najbolj zadevnih strokovnih 

sektorjev, ki jih imenuje Komisija in 

nimajo pravice glasovanja. 

„1. Upravni odbor sestavljajo po en 

predstavnik vsake države članice, poslanec 

Evropskega parlamenta, štirje 

predstavniki Komisije, pa tudi štirje 

predstavniki iz najbolj zadevnih strokovnih 

sektorjev, ki jih imenuje Komisija in 

nimajo pravice glasovanja. 

Or. en 
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1.7.2016 A8-0215/14 

Predlog spremembe  14 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Beatrix von Storch 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Evropska agencija za pomorsko varnost 

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

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 b (novo) 

Uredba (ES) št. 1406/2002 

Člen 11 – odstavek 2 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (2b) Člen 11(2) se nadomesti z 

naslednjim: 

2. Vsaka država članica in Komisija 

imenujeta svoje člane upravnega odbora, 

pa tudi namestnika, ki bo zastopal člana v 

primeru njegove odsotnosti.  

„2. Vsaka država članica, Evropski 

parlament in Komisija imenujejo svoje 

člane Upravnega odbora, pa tudi 

namestnika, ki zastopa člana v primeru 

njegove odsotnosti.“ 

Or. en 

 

 


