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1.7.2016 A8-0215/12 

Ändringsförslag  12 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Beatrix von Storch 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Europeiska sjösäkerhetsbyrån 

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

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 2 

Förordning (EG) nr 1406/2002 

Artikel 2b – punkt 3a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Medlemsstaterna ska utvärdera 

kommissionens rekommendationer och ta 

ställning till om och hur de ska 

genomföras, allt efter situationen och med 

hänsyn till hur deras egen gränskontroll 

och kustbevakning är organiserad, utan 

att deras suveränitet påverkas. 

Or. en 
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1.7.2016 A8-0215/13 

Ändringsförslag  13 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Beatrix von Storch 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Europeiska sjösäkerhetsbyrån 

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

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 2a (ny) 

Förordning (EG) nr 1406/2002 

Artikel 11 – punkt 1 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (2a) Artikel 11.1 ska ersättas med 

följande: 

1. Styrelsen ska bestå av en 

företrädare för varje medlemsstat och fyra 

företrädare för kommissionen samt av fyra 

yrkesverksamma personer som 

kommissionen utsett inom de mest berörda 

sektorerna, vilka personer inte ska ha 

rösträtt. 

”1. Styrelsen ska bestå av en 

företrädare för varje medlemsstat, en 

ledamot av Europaparlamentet och fyra 

företrädare för kommissionen samt av fyra 

yrkesverksamma personer som 

kommissionen utsett inom de mest berörda 

sektorerna, vilka personer inte ska ha 

rösträtt.” 

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

1.7.2016 A8-0215/14 

Ändringsförslag  14 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Beatrix von Storch 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Europeiska sjösäkerhetsbyrån 

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

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 2b (ny) 

Förordning (EG) nr 1406/2002 

Artikel 11 – punkt 2 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (2b) Artikel 11.2 ska ersättas med 

följande: 

2. Var och en av medlemsstaterna och 

kommissionen skall utse sina företrädare i 

styrelsen samt en suppleant, som skall 

företräda ledamoten i dennes frånvaro.  

”2. Var och en av medlemsstaterna, 

Europaparlamentet och kommissionen 

skall utse sina företrädare i styrelsen samt 

en suppleant, som skall företräda 

ledamoten i dennes frånvaro.” 

Or. en 

 

 


