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Изменение 15
João Ferreira

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Агенцията следва да действа в 
интерес на Съюза. Това трябва да 
включва възможността Агенцията да 
може да осъществява дейност извън 
територията на ЕС в областите на 
нейната компетентност.

(5) Агенцията следва да действа в 
интерес на опазването на морската 
среда, по-специално като се стреми да 
предотвратява и контролира 
замърсяването, причинено от 
офшорни проучвания за нефт и 
природен газ. За тази цел тя 
координира дейността си с тази на 
компетентните национални и 
международни органи, отговарящи за 
съответните области.

Or. pt

Изменение 16
Matthias Groote

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Агенцията следва да увеличи 
помощта, която предоставя на 
Комисията по отношение на 
изследователските дейности, свързани с 
областта на нейната компетентност. 
Следва обаче да се избягва дублиране на 
работата със съществуващата рамка за 
изследвания на ЕС. По-специално 
Агенцията не следва да отговаря за 
управлението на изследователски 
проекти.

(6) Агенцията следва да увеличи 
помощта, която предоставя на 
Комисията по отношение на 
изследователските дейности, свързани с 
областта на нейната компетентност. 
Следва обаче да се избягва дублиране на 
работата със съществуващата рамка за 
изследвания на ЕС. По-специално 
Агенцията не следва да отговаря за 
управлението на изследователски 
проекти. При разширяването на 
задачите на Агенцията следва да се 
обърне необходимото внимание, за да 
се гарантира, че задачите са ясно и 
точно описани, че няма дублиране и 
че се избягва всяка неяснота.  
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Изменение 17
Hannu Takkula

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Неотдавнашните събития 
подчертаха рисковете от офшорното
проучване за нефт и природен газ и
офшорните производствените 
дейности по отношение на морския 
транспорт и морската среда.
Използването на възможностите за 
реагиране на Агенцията следва да бъде 
изрично разширено, така че да обхване 
реагирането при замърсяване, 
причинено от тези дейности. В 
допълнение Агенцията следва да 
подпомага Комисията при анализа на 
безопасността на подвижни офшорни 
газови и нефтени съоръжения с цел да 
се определят възможните недостатъци, 
като приносът й се основава на 
експертния опит, който тя е придобила в 
сферата на морската безопасност, 
сигурността на мореплаването, 
предотвратяването на замърсяване, 
причинено от кораби, и реагирането при 
замърсяване на морето.

(8) Бедствията, причинени от 
петролен разлив в морето, са 
следствие от неконтролирани 
рискове от офшорни дейности, 
свързани с проучване за нефт и 
природен газ, чието въздействие 
засяга  широки зони в морето  и по 
крайбрежието и, следователно, също 
и  морския транспорт. Използването на 
възможностите за реагиране на 
Агенцията следва да бъде изрично 
разширено, така че да обхване 
реагирането при замърсяване, 
причинено от тези дейности. В 
допълнение Агенцията следва да 
подпомага Комисията при анализа на 
безопасността на подвижни офшорни 
газови и нефтени съоръжения с цел да 
се определят възможните недостатъци, 
като приносът й се основава на 
експертния опит, който тя е придобила в 
сферата на морската безопасност, 
сигурността на мореплаването, 
предотвратяването на замърсяване, 
причинено от кораби, и реагирането при 
замърсяване на морето.

Or. fi

Изменение 18
Bart Staes

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Неотдавнашните събития подчертаха 
рисковете от офшорното проучване за 
нефт и природен газ и офшорните 
производствените дейности по 
отношение на морския транспорт и 
морската среда. Използването на 
възможностите за реагиране на 
Агенцията следва да бъде изрично 
разширено, така че да обхване
реагирането при замърсяване, 
причинено от тези дейности. В 
допълнение Агенцията следва да 
подпомага Комисията при анализа на 
безопасността на подвижни офшорни 
газови и нефтени съоръжения с цел да 
се определят възможните недостатъци, 
като приносът й се основава на 
експертния опит, който тя е придобила в 
сферата на морската безопасност, 
сигурността на мореплаването, 
предотвратяването на замърсяване, 
причинено от кораби, и реагирането при 
замърсяване на морето.

(8) Неотдавнашните събития подчертаха 
рисковете от офшорното проучване за 
нефт и природен газ и офшорните 
производствените дейности по 
отношение на морския транспорт и 
морската среда. Използването на 
възможностите за реагиране на 
Агенцията следва да бъде изрично 
разширено, така че да обхване
предотвратяването на замърсяване, 
причинено от тези дейности, и 
реагирането при такива случаи. В 
допълнение Агенцията следва да 
подпомага Комисията при анализа на 
безопасността на подвижни офшорни 
газови и нефтени съоръжения с цел да 
се определят възможните недостатъци, 
като приносът й се основава на 
експертния опит, който тя е придобила в 
сферата на морската безопасност, 
сигурността на мореплаването, 
предотвратяването на замърсяване, 
причинено от кораби, и реагирането при 
замърсяване на морето. Агенцията 
следва по-специално, посредством 
съществуващата система за 
сателитен мониторинг и наблюдение, 
да съдейства на Комисията и 
държавите-членки при откриването 
на нефтените разливи от офшорни 
нефтени и газови съоръжения и 
предприемането на действия във 
връзка с въздействието им.

Or. en

Изменение 19
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Неотдавнашните събития подчертаха 
рисковете от офшорното проучване за 
нефт и природен газ и офшорните 
производствените дейности по 
отношение на морския транспорт и 
морската среда. Използването на 
възможностите за реагиране на 
Агенцията следва да бъде изрично 
разширено, така че да обхване 
реагирането при замърсяване, 
причинено от тези дейности. В 
допълнение Агенцията следва да 
подпомага Комисията при анализа на 
безопасността на подвижни офшорни 
газови и нефтени съоръжения с цел да 
се определят възможните недостатъци, 
като приносът й се основава на 
експертния опит, който тя е придобила в 
сферата на морската безопасност, 
сигурността на мореплаването, 
предотвратяването на замърсяване, 
причинено от кораби, и реагирането при 
замърсяване на морето.

(8) Неотдавнашните събития подчертаха 
рисковете от офшорното проучване за 
нефт и природен газ, офшорните 
производствени и транспортни
дейности по отношение на морския 
транспорт и морската среда.
Използването на възможностите за 
реагиране на Агенцията следва да бъде 
изрично разширено, така че да обхване 
реагирането при замърсяване, 
причинено от тези дейности. В 
допълнение Агенцията следва да 
подпомага Комисията при анализа на 
безопасността на подвижни офшорни 
газови и нефтени съоръжения
(включително транспортни 
съоръжения) с цел да се определят 
възможните недостатъци, като приносът 
й се основава на експертния опит, който 
тя е придобила в сферата на морската 
безопасност, сигурността на 
мореплаването, предотвратяването на 
замърсяване, причинено от кораби, и 
реагирането при замърсяване на морето.

Or. lt

Изменение 20
Corinne Lepage

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Неотдавнашните събития подчертаха 
рисковете от офшорното проучване за 
нефт и природен газ и офшорните 
производствените дейности по 
отношение на морския транспорт и
морската среда. Използването на 
възможностите за реагиране на 
Агенцията следва да бъде изрично 

(8) Неотдавнашните събития подчертаха 
рисковете от офшорното проучване за 
нефт и природен газ и офшорните 
производствените дейности по 
отношение на морския транспорт,
морската среда и крайбрежните 
райони. Използването на 
възможностите за реагиране на 
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разширено, така че да обхване 
реагирането при замърсяване, 
причинено от тези дейности. В 
допълнение Агенцията следва да 
подпомага Комисията при анализа на 
безопасността на подвижни офшорни 
газови и нефтени съоръжения с цел да 
се определят възможните недостатъци, 
като приносът й се основава на 
експертния опит, който тя е придобила в 
сферата на морската безопасност, 
сигурността на мореплаването, 
предотвратяването на замърсяване, 
причинено от кораби, и реагирането при 
замърсяване на морето.

Агенцията следва да бъде изрично 
разширено, така че да обхване 
реагирането при замърсяване, 
причинено от тези дейности. В 
допълнение Агенцията следва да 
подпомага Комисията при анализа на 
безопасността на подвижни офшорни 
газови и нефтени съоръжения с цел да 
се определят възможните недостатъци, 
като приносът й се основава на 
експертния опит, който тя е придобила в 
сферата на морската безопасност, 
сигурността на мореплаването, 
предотвратяването на замърсяване, 
причинено от кораби, и реагирането при 
замърсяване на морето.

Or. en

Изменение 21
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Агенцията се е утвърдила като 
авторитетен доставчик на данни за 
морския трафик на равнище ЕС, които 
са от интерес и значение за други 
дейности на ЕС. Чрез своите дейности, 
по-специално по отношение на 
държавния пристанищен контрол, 
наблюдението на морския трафик и 
морските пътища, както и помощта за 
проследяване на възможни замърсители, 
Агенцията следва да допринася за 
засилване на синергиите на равнище ЕС 
по отношение на някои операции, 
свързани с бреговата охрана. В 
допълнение системата за мониторинг и 
събиране на данни на Агенцията следва 
също да събира основна информация 
относно потенциални заплахи за 
морския транспорт и морската среда в 

(10) Агенцията се е утвърдила като 
авторитетен доставчик на данни за 
морския трафик на равнище ЕС, които 
са от интерес и значение за други 
дейности на ЕС. Чрез своите дейности, 
по-специално по отношение на 
държавния пристанищен контрол, 
наблюдението на морския трафик и 
морските пътища, както и помощта за 
проследяване на възможни замърсители, 
Агенцията следва да допринася за 
засилване на синергиите на равнище ЕС 
по отношение на някои операции, 
свързани с бреговата охрана. В 
допълнение системата за мониторинг и 
събиране на данни на Агенцията следва 
също да събира основна информация 
относно потенциални заплахи за 
морския транспорт и морската среда в 
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резултат на офшорното проучване и 
производство на нефт и природен газ.

резултат на офшорното проучване, 
производство и транспортиране на 
нефт и природен газ.

Or. lt

Изменение 22
Matthias Groote

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Агенцията се е утвърдила като 
авторитетен доставчик на данни за 
морския трафик на равнище ЕС, които 
са от интерес и значение за други 
дейности на ЕС. Чрез своите дейности, 
по-специално по отношение на 
държавния пристанищен контрол, 
наблюдението на морския трафик и 
морските пътища, както и помощта за 
проследяване на възможни замърсители, 
Агенцията следва да допринася за 
засилване на синергиите на равнище ЕС 
по отношение на някои операции, 
свързани с бреговата охрана. В 
допълнение системата за мониторинг и 
събиране на данни на Агенцията следва 
също да събира основна информация 
относно потенциални заплахи за 
морския транспорт и морската среда в 
резултат на офшорното проучване и 
производство на нефт и природен газ.

(10) Агенцията се е утвърдила като 
авторитетен доставчик на данни за 
морския трафик на равнище ЕС, които 
са от интерес и значение за други
дейности на ЕС. Чрез своите дейности, 
по-специално по отношение на 
държавния пристанищен контрол, 
наблюдението на морския трафик и 
морските пътища, както и помощта за 
проследяване на възможни замърсители, 
Агенцията следва да допринася за 
засилване на синергиите на равнище ЕС 
по отношение на някои операции, 
свързани с бреговата охрана. Освен 
това следва да се проведе проучване, за 
да се разгледа въпросът дали 
Агенцията, действайки като 
Европейска служба за брегова охрана, 
следва да поема тези задачи в бъдеще, 
с цел да се даде възможност за по-
бързи и по-ефективни действия на 
органите. В допълнение системата за 
мониторинг и събиране на данни на 
Агенцията следва също да събира 
основна информация относно 
потенциални заплахи за морския 
транспорт и морската среда в резултат 
на офшорното проучване и 
производство на нефт и природен газ.

Or. de
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Изменение 23
Bart Staes

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Агенцията извършва инспекции с 
цел подпомагане на Комисията при 
оценката на ефективното прилагане 
на законодателството на ЕС. Ролите 
на Агенцията, Комисията, 
държавите-членки и Управителния 
съвет трябва да бъдат ясно 
определени.

(12) По-специално, Агенцията следва 
да съдейства на Комисията при 
извършването на инспекции в трети 
държави в средиземноморския и 
черноморския регион, в чиито води се
извършва проучване и производство на 
нефт и природен газ, и при
подпомагане на тези трети държави 
да засилят капацитета си за 
подобряване на сигурността на 
офшорните си операции.

Or. en

Изменение 24
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Агенцията извършва инспекции с 
цел подпомагане на Комисията при 
оценката на ефективното прилагане на 
законодателството на ЕС. Ролите на 
Агенцията, Комисията, държавите-
членки и Управителния съвет трябва да 
бъдат ясно определени.

(12) Агенцията извършва инспекции с 
цел подпомагане на Комисията при 
оценката на ефективното прилагане на 
законодателството на ЕС. Ролите на 
Агенцията, Комисията, държавите-
членки и Управителния съвет трябва да 
бъдат ясно определени. По-специално, 
Агенцията следва да подпомага 
Комисията при извършването на 
инспекции в трети държави в 
средиземноморския, черноморския и 
прибалтийския регион, в чиито води 
се извършва проучване и производство 
на нефт и природен газ.
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Or. lt

Изменение 25
Matthias Groote

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Агенцията извършва инспекции с 
цел подпомагане на Комисията при 
оценката на ефективното прилагане на 
законодателството на ЕС. Ролите на 
Агенцията, Комисията, държавите-
членки и Управителния съвет трябва да 
бъдат ясно определени.

(12) Агенцията извършва инспекции с 
цел подпомагане на Комисията при 
оценката на ефективното прилагане на 
законодателството на ЕС. Ролите на 
Агенцията, Комисията, държавите-
членки и Управителния съвет трябва да 
бъдат ясно определени.
Сътрудничеството с трети държави 
при осъществяване на задачи следва 
да се засили с цел да се даде 
възможност за по-бързи действия.

Or. de

Изменение 26
João Ferreira

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 1406/2002
Член 1 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Агенцията предоставя на държавите-
членки и на Комисията необходимата 
техническа и научна помощ и експертни 
знания на високо равнище с цел да ги 
подпомогне за правилното прилагане на
законодателството на Съюза в 
областта на морската безопасност, 
сигурността на мореплаването и
предотвратяването на замърсяване, 
причинено от кораби, за наблюдаването 
на неговото изпълнение и за оценяване 

2. Агенцията предоставя на държавите-
членки и на Комисията необходимата 
техническа и научна помощ и експертни 
знания на високо равнище с цел да ги 
подпомогне за правилното прилагане на
съответното законодателство  в 
областта на морската безопасност, 
сигурността на мореплаването, 
опазването на морската среда, като 
се гарантира по-специално
предотвратяването на замърсяване, 
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на ефективността на съществуващите 
мерки.

причинено от кораби, офшорни газови 
и нефтени съоръжения, включително 
офшорни газови и нефтени сондажни 
платформи и терминали на 
тръбопроводи,  за наблюдаването на 
неговото изпълнение и за оценяване на 
ефективността на съществуващите 
мерки.

Or. en

Изменение 27
João Ferreira

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 1406/2002
Член 1 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Агенцията подкрепя също така 
съществуващите мрежи за 
трансгранично крайбрежно  
координиране, с цел развиване на 
сътрудничество, като вниманието 
ясно се съсредоточава върху 
предотвратяването на бедствия, 
като по този начин се позволява на 
мрежите да се възползват както от 
техническа и научна помощ от 
страна на Агенцията, така и от 
подробните познания на 
регионалните и местните органи 
относно специфичните 
характеристики и местните условия. 

Or. pt

Изменение 28
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1
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Регламент (ЕО) № 1406/2002
Член 2 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С цел да бъде гарантирано 
правилното изпълнение на посочените в 
член 1 цели, Агенцията изпълнява 
задачите, посочени в параграф 2 от 
настоящия член, в областта на морската 
безопасност и сигурността на 
мореплаването, предотвратяването на 
замърсяване, причинено от кораби, и 
реагирането при замърсяване на морето.

1. С цел да бъде гарантирано 
правилното изпълнение на посочените в 
член 1 цели, Агенцията изпълнява 
задачите, посочени в параграф 2 от 
настоящия член, в областта на морската 
безопасност и сигурността на 
мореплаването, предотвратяването на 
замърсяване, причинено от кораби и 
подвижни офшорни газови и нефтени 
съоръжения (включително 
транспортни съоръжения), и 
реагирането при замърсяване на морето.

Or. lt

Изменение 29
João Ferreira

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 1406/2002
Член 2 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С цел да бъде гарантирано 
правилното изпълнение на посочените в 
член 1 цели, Агенцията изпълнява 
задачите, посочени в параграф 2 от 
настоящия член, в областта на морската 
безопасност и сигурността на 
мореплаването, предотвратяването на 
замърсяване, причинено от кораби, и 
реагирането при замърсяване на морето.

1. С цел да бъде гарантирано 
правилното изпълнение на посочените в 
член 1 цели, Агенцията изпълнява 
задачите, посочени в параграф 2 от 
настоящия член, в областта на морската 
безопасност и сигурността на 
мореплаването, предотвратяването на 
замърсяване, причинено от кораби, от 
офшорни нефтени и газови 
съоръжения, включително терминали 
на тръбопроводи, и реагирането при 
замърсяване на морето.

Or. en



AM\864120BG.doc 13/18 PE462.560v01-00

BG

Изменение 30
Bart Staes

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 1406/2002
Член 2 - параграф 3 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) разширяване на използването на 
настоящата система за електронна 
детекция, така че да обхване и други 
видове плавателни съдове.

Or. en

Изменение 31
Bart Staes

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 1406/2002
Член 3 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С цел да изпълнява възложените й 
задачи и да подпомага Комисията при 
изпълнението на нейните задължения 
съгласно Договора и по-специално при 
оценката на ефективното прилагане на 
правото на Съюза, Агенцията извършва 
инспекции в държавите-членки.

1. С цел да изпълнява възложените й 
задачи и да подпомага Комисията при 
изпълнението на нейните задължения 
съгласно Договора и по-специално при 
оценката на ефективното прилагане на 
правото на Съюза, Агенцията
подпомага Комисията при прегледа на 
оценките за въздействие върху 
околната среда и извършва инспекции 
в държавите-членки.

Or. en

Обосновка

ЕАМБ може също така да играе роля по отношение на контрола върху оценките за 
въздействие върху околната среда за офшорните дейности, за да се избегне 
отрицателно екологично въздействие върху силно чувствителни морски екосистеми.
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Изменение 32
Bart Staes

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 1406/2002
Член 3 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Също така Агенцията извършва 
инспекции от името на Комисията в 
трети държави, както се изисква от 
законодателството на ЕС, по-специално 
по отношение на организации, признати 
от Съюза в съответствие с Регламент 
(ЕО) 391/2009 на Европейския 
парламент и на Съвета, и по отношение 
на обучението и освидетелстването на 
морски лица в съответствие с Директива 
2008/106/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета.

Също така Агенцията извършва 
инспекции от името на Комисията в 
трети държави, както се изисква от 
законодателството на ЕС, по-специално 
по отношение на организации, признати 
от Съюза в съответствие с Регламент 
(ЕО) 391/2009 на Европейския 
парламент и на Съвета, и по отношение 
на обучението и освидетелстването на 
морски лица в съответствие с Директива 
2008/106/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета. По-специално, Агенцията 
подпомага Комисията при 
извършването на инспекции в трети 
държави в средиземноморския и 
черноморския регион, в чиито води се 
извършва проучване и производство на 
нефт и природен газ, и при 
подпомагане на тези трети държави 
да засилят капацитета си за 
подобряване на сигурността на 
офшорните си операции.

Or. en

Изменение 33
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 1406/2002
Член 3 – параграф 1 – алинея 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Също така Агенцията извършва 
инспекции от името на Комисията в 
трети държави, както се изисква от 
законодателството на ЕС, по-специално 
по отношение на организации, признати 
от Съюза в съответствие с Регламент
(ЕО) 391/2009 на Европейския 
парламент и на Съвета, и по отношение 
на обучението и освидетелстването на 
морски лица в съответствие с Директива 
2008/106/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета.

Също така Агенцията извършва 
инспекции от името на Комисията в 
трети държави, както се изисква от 
законодателството на ЕС, по-специално 
по отношение на организации, признати 
от Съюза в съответствие с Регламент
(ЕО) 391/2009 на Европейския 
парламент и на Съвета, и по отношение 
на обучението и освидетелстването на 
морски лица в съответствие с Директива 
2008/106/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета, и също така в трети 
държави в средиземноморския, 
черноморския и балтийския регион, в 
чиито води се извършва проучване и 
производство на нефт и природен газ.

Or. lt

Изменение 34
João Ferreira

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1406/2002
Член 5 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. По искане на Комисията 
Управителният съвет може да реши със 
съгласието на съответните държави-
членки да създаде регионални центрове, 
необходими за осъществяване на 
задачите на Агенцията по най-
ефективния и ефикасен начин.

3. По искане на Комисията 
Управителният съвет може да реши със 
съгласието и сътрудничеството на 
съответните държави-членки да създаде 
регионални центрове, необходими за 
осъществяване на задачите на 
Агенцията по най-ефективния и 
ефикасен начин, като се засили 
сътрудничеството със 
съществуващите регионални и 
национални мрежи, вече участващи в 
превантивни мерки.

Or. en
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Изменение 35
Rovana Plumb

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 1406/2002
Член 16 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Изпълнителният директор се 
назначава и освобождава от длъжност 
от Управителния съвет. Назначението се 
извършва въз основа на списък с 
кандидати, предложени от Комисията, 
за срок от пет години въз основа на 
лични качества и документирани 
административни и управленски 
умения, както и въз основа на 
компетентността и опита му в областта 
на морската безопасност, сигурността на 
мореплаването, предотвратяването на 
замърсяване, причинено от кораби, и 
реагирането при замърсяване на морето. 
Преди назначението избраният от 
Управителния съвет кандидат може да 
бъде поканен да направи изявление пред 
компетентната комисия на Европейския 
парламент и да отговори на поставени 
от нейните членове въпроси. 
Управителният съвет взема това 
решение с мнозинство от четири пети от 
всички членове с право на глас.

1. Изпълнителният директор се 
назначава и освобождава от длъжност 
от Управителния съвет. Назначението се 
извършва въз основа на списък с 
кандидати, предложени от Комисията, 
за срок от пет години въз основа на 
лични качества и документирани 
административни и управленски 
умения, както и въз основа на 
равенството между половете, 
компетентността и опита му в областта 
на морската безопасност, сигурността на 
мореплаването, предотвратяването на 
замърсяване, причинено от кораби, и 
реагирането при замърсяване на морето.
Преди назначението избраният от 
Управителния съвет кандидат може да 
бъде поканен да направи изявление пред 
компетентната комисия на Европейския 
парламент и да отговори на поставени 
от нейните членове въпроси. 
Управителният съвет взема това 
решение с мнозинство от четири пети от 
всички членове с право на глас.

Or. ro

Изменение 36
Rovana Plumb

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 1406/2002
Член 16 - параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Завеждащите отдели се назначават 
въз основа на лични качества и 
документирани административни и 
управленски умения, както и въз основа 
на професионалната им компетентност 
и опит в областта на морската 
безопасност, сигурността на 
мореплаването, предотвратяването на 
замърсяване, причинено от кораби, и 
реагирането при замърсяване на морето. 
Завеждащите отдели се назначават или 
освобождават от длъжност от 
Изпълнителния директор след 
получаването на положително 
становище от страна на Управителния 
съвет.“

4. Завеждащите отдели се назначават 
въз основа на лични качества и 
документирани административни и 
управленски умения, както и въз основа 
на равенството между половете, 
професионалната им компетентност и 
опит в областта на морската 
безопасност, сигурността на 
мореплаването, предотвратяването на 
замърсяване, причинено от кораби, и 
реагирането при замърсяване на морето. 
Завеждащите отдели се назначават или 
освобождават от длъжност от 
Изпълнителния директор след 
получаването на положително 
становище от страна на Управителния 
съвет.“

Or. ro

Изменение 37
João Ferreira

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 1406/2002
Член 16 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Изпълнителният директор се 
назначава и освобождава от длъжност 
от Управителния съвет. Назначението се 
извършва въз основа на списък с 
кандидати, предложени от Комисията, 
за срок от пет години въз основа на 
лични качества и документирани 
административни и управленски 
умения, както и въз основа на 
компетентността и опита му в областта 
на морската безопасност, сигурността на 
мореплаването, предотвратяването на 
замърсяване, причинено от кораби, и 

1. Изпълнителният директор се 
назначава и освобождава от длъжност 
от Управителния съвет. Назначението се 
извършва въз основа на списък с 
кандидати, предложени от Комисията, 
за срок от пет години въз основа на 
лични качества и документирани 
административни и управленски 
умения, както и въз основа на 
компетентността и опита му в областта 
на морската безопасност, сигурността на 
мореплаването, предотвратяването на 
замърсяване, причинено от кораби и от 
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реагирането при замърсяване на морето.
Преди назначението избраният от 
Управителния съвет кандидат може да 
бъде поканен да направи изявление пред 
компетентната комисия на Европейския 
парламент и да отговори на поставени 
от нейните членове въпроси.
Управителният съвет взема това 
решение с мнозинство от четири пети от 
всички членове с право на глас.

офшорни нефтени и газови 
съоръжения, включително терминали 
на тръбопроводи, и реагирането при 
замърсяване на морето. Преди 
назначението избраният от 
Управителния съвет кандидат може да 
бъде поканен да направи изявление пред 
компетентната комисия на Европейския 
парламент и да отговори на поставени 
от нейните членове въпроси.
Управителният съвет взема това 
решение с мнозинство от четири пети от 
всички членове с право на глас.

Or. en


