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Pozměňovací návrh 15
João Ferreira

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Agentura by měla jednat v zájmu Unie. 
Mělo by to zahrnovat i jednání agentury 
v oblasti její působnosti mimo území EU.

(5) Agentura by měla jednat v zájmu 
zachování mořského prostředí, přičemž by 
měla zejména usilovat o prevenci 
a kontrolu znečištění způsobeného těžbou 
ropy a zemního plynu na moři. Za tímto 
účelem by měla koordinovat svou činnost 
s aktivitami příslušných vnitrostátních 
a mezinárodních orgánů s působností pro 
příslušné oblasti.

Or. pt

Pozměňovací návrh 16
Matthias Groote

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Agentura by měla zvýšit pomoc Komisi 
ve výzkumných činnostech týkajících se 
její oblasti působnosti. Je však třeba 
vyhnout se duplicitní práci s existujícím 
výzkumným rámcem EU. Agentura by 
zejména neměla být pověřena řízením 
výzkumných projektů.

(6) Agentura by měla zvýšit pomoc Komisi 
ve výzkumných činnostech týkajících se 
její oblasti působnosti. Je však třeba 
vyhnout se duplicitní práci s existujícím 
výzkumným rámcem EU. Agentura by 
zejména neměla být pověřena řízením 
výzkumných projektů. Při rozšiřování 
úkolů svěřených agentuře je třeba dbát na 
to, aby tyto úkoly byly jasně 
a srozumitelně popsány s cílem zamezit 
duplicitě a nejasnostem.

Or. de
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Pozměňovací návrh 17
Hannu Takkula

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Události z poslední doby podtrhly 
rizika těžby ropy a plynu a výrobních 
činností na moři pro námořní dopravu 
a mořské prostředí. Využívání reakčních 
schopností agentury by se mělo výslovně 
rozšířit tak, aby pokrývalo reakci na 
znečištění způsobené takovými činnostmi. 
Agentura by kromě toho měla být Komisi 
nápomocna při analyzování bezpečnosti 
mobilních ropných a plynových zařízení na 
moři za účelem určení případných slabých 
stránek a vycházet ve svém příspěvku
z odborných znalostí získaných v oblasti 
námořní bezpečnosti, zabránění znečištění 
z lodí a reakce na znečištění moře.

(8) Ropné katastrofy na moři jsou 
důsledkem nekontrolovaných rizik 
spojených s činnostmi na moři, které jsou 
provozovány v souvislosti s těžbou ropy 
a plynu a s výrobními činnostmi, 
a postihují velké mořské a pobřežní 
oblasti, a tak i námořní dopravu. 
Využívání reakčních schopností agentury 
by se mělo výslovně rozšířit tak, aby 
pokrývalo reakci na znečištění způsobené 
takovými činnostmi. Agentura by kromě 
toho měla být Komisi nápomocna 
při analyzování bezpečnosti mobilních 
ropných a plynových zařízení na moři za 
účelem určení případných slabých stránek 
a při poskytování pomoci vycházet 
z odborných znalostí získaných v oblasti 
námořní bezpečnosti, prevence znečištění 
z lodí a reakce na znečištění moře.

Or. fi

Pozměňovací návrh 18
Bart Staes

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Události z poslední doby podtrhly 
rizika těžby ropy a plynu a výrobních 
činností na moři pro námořní dopravu 
a mořské prostředí. Využívání reakčních 
schopností agentury by se mělo výslovně 
rozšířit tak, aby pokrývalo reakci na
znečištění způsobené takovými činnostmi. 
Agentura by kromě toho měla být Komisi 

(8) Události z poslední doby podtrhly 
rizika těžby ropy a plynu a výrobních 
činností na moři pro námořní dopravu 
a mořské prostředí. Využívání reakčních 
schopností agentury by se mělo výslovně 
rozšířit tak, aby pokrývalo prevenci 
znečištění způsobeného takovými 
činnostmi a reakci na toto znečištění. 



AM\864120CS.doc 5/16 PE462.560v03-00

CS

nápomocna při analyzování bezpečnosti 
mobilních ropných a plynových zařízení na 
moři za účelem určení případných slabých 
stránek a vycházet ve svém příspěvku
z odborných znalostí získaných v oblasti 
námořní bezpečnosti, zabránění znečištění 
z lodí a reakce na znečištění moře.

Agentura by kromě toho měla být Komisi 
nápomocna při analyzování bezpečnosti 
mobilních ropných a plynových zařízení na 
moři za účelem určení případných slabých 
stránek a při poskytování pomoci vycházet 
z odborných znalostí získaných v oblasti 
námořní bezpečnosti, prevence znečištění 
z lodí a reakce na znečištění moře.
Agentura by pak zejména měla 
prostřednictvím své služby družicového 
sledování a dohledu pomáhat Komisi 
a členským státům při odhalování 
ropných skvrn pocházejících z ropných 
a plynových zařízení na moři a při 
odstraňování jejich důsledků.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Události z poslední doby podtrhly 
rizika těžby ropy a plynu a výrobních 
činností na moři pro námořní dopravu 
a mořské prostředí. Využívání reakčních 
schopností agentury by se mělo výslovně 
rozšířit tak, aby pokrývalo reakci na 
znečištění způsobené takovými činnostmi. 
Agentura by kromě toho měla být Komisi 
nápomocna při analyzování bezpečnosti 
mobilních ropných a plynových zařízení na 
moři za účelem určení případných slabých 
stránek a vycházet ve svém příspěvku
z odborných znalostí získaných v oblasti 
námořní bezpečnosti, zabránění znečištění 
z lodí a reakce na znečištění moře.

(8) Události z poslední doby podtrhly 
rizika těžby ropy a plynu a výrobních 
a přepravních činností na moři pro 
námořní dopravu a mořské prostředí. 
Využívání reakčních schopností agentury 
by se mělo výslovně rozšířit tak, aby 
pokrývalo reakci na znečištění způsobené 
takovými činnostmi. Agentura by kromě 
toho měla být Komisi nápomocna 
při analyzování bezpečnosti mobilních 
ropných a plynových zařízení na moři 
(včetně přepravních zařízení) za účelem 
určení případných slabých stránek a při 
poskytování pomoci vycházet z odborných 
znalostí získaných v oblasti námořní 
bezpečnosti, prevence znečištění z lodí 
a reakce na znečištění moře.

Or. lt
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Pozměňovací návrh 20
Corinne Lepage

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Události z poslední doby podtrhly 
rizika těžby ropy a plynu a výrobních 
činností na moři pro námořní dopravu 
a mořské prostředí. Využívání reakčních 
schopností agentury by se mělo výslovně 
rozšířit tak, aby pokrývalo reakci na 
znečištění způsobené takovými činnostmi. 
Agentura by kromě toho měla být Komisi 
nápomocna při analyzování bezpečnosti 
mobilních ropných a plynových zařízení na 
moři za účelem určení případných slabých 
stránek a vycházet ve svém příspěvku
z odborných znalostí získaných v oblasti 
námořní bezpečnosti, zabránění znečištění 
z lodí a reakce na znečištění moře.

(8) Události z poslední doby podtrhly 
rizika těžby ropy a plynu a výrobních 
činností na moři pro námořní dopravu, 
mořské prostředí a pobřežní oblasti. 
Využívání reakčních schopností agentury 
by se mělo výslovně rozšířit tak, aby 
pokrývalo reakci na znečištění způsobené 
takovými činnostmi. Agentura by kromě 
toho měla být Komisi nápomocna 
při analyzování bezpečnosti mobilních 
ropných a plynových zařízení na moři za 
účelem určení případných slabých stránek 
a při poskytování pomoci vycházet 
z odborných znalostí získaných v oblasti 
námořní bezpečnosti, prevence znečištění 
z lodí a reakce na znečištění moře.

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Agentura se prosadila jako uznávaný 
poskytovatel údajů o námořní dopravě na 
úrovni EU, které jsou zajímavé a důležité 
pro jiné činnosti EU. Agentura může 
prostřednictvím svých činností, týkajících 
se zejména státní přístavní inspekce, 
sledování námořní dopravy a námořních 
cest a také pomoci ve sledování případných 
znečišťovatelů, přispět k posílení synergií 

(10) Agentura se prosadila jako uznávaný 
poskytovatel údajů o námořní dopravě na 
úrovni EU, které jsou zajímavé a důležité 
pro jiné činnosti EU. Agentura může 
prostřednictvím svých činností, týkajících 
se zejména státní přístavní inspekce, 
sledování námořní dopravy a námořních 
cest a také pomoci ve sledování případných 
znečišťovatelů, přispět k posílení synergií 
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na úrovni EU, pokud jde o určité operace 
pobřežní stráže. Kromě toho sledováním 
a sběrem údajů agentury by se měly také 
shromažďovat informace o potenciálních 
hrozbách pro námořní dopravu a mořské 
prostředí vyplývajících z těžby a produkce 
ropy a plynu na moři.

na úrovni EU, pokud jde o určité operace 
pobřežní stráže. Agentura by kromě toho 
měla v rámci sledování a sběru údajů také 
shromažďovat informace o potenciálních 
hrozbách pro námořní dopravu a mořské 
prostředí vyplývajících z těžby, produkce 
a přepravy ropy a plynu na moři.

Or. lt

Pozměňovací návrh 22
Matthias Groote

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Agentura se prosadila jako uznávaný 
poskytovatel údajů o námořní dopravě na 
úrovni EU, které jsou zajímavé a důležité 
pro jiné činnosti EU. Agentura může 
prostřednictvím svých činností, týkajících 
se zejména státní přístavní inspekce, 
sledování námořní dopravy a námořních 
cest a také pomoci ve sledování případných 
znečišťovatelů, přispět k posílení synergií 
na úrovni EU, pokud jde o určité operace 
pobřežní stráže. Kromě toho sledováním 
a sběrem údajů agentury by se měly také 
shromažďovat informace o potenciálních 
hrozbách pro námořní dopravu a mořské 
prostředí vyplývajících z těžby a produkce 
ropy a plynu na moři.

(10) Agentura se prosadila jako uznávaný 
poskytovatel údajů o námořní dopravě na 
úrovni EU, které jsou zajímavé a důležité 
pro jiné činnosti EU. Agentura může 
prostřednictvím svých činností, týkajících 
se zejména státní přístavní inspekce, 
sledování námořní dopravy a námořních 
cest a také pomoci ve sledování případných 
znečišťovatelů, přispět k posílení synergií 
na úrovni EU, pokud jde o určité operace 
pobřežní stráže. Kromě toho by měla být 
vypracována studie s cílem přezkoumat, 
zda by agentura měla takové úkoly 
v budoucnu převzít jakožto evropská 
pobřežní stráž, což by úřadům umožnilo 
postupovat rychleji a adekvátněji.
Agentura by kromě toho měla v rámci 
sledování a sběru údajů také shromažďovat 
informace o potenciálních hrozbách pro 
námořní dopravu a mořské prostředí 
vyplývajících z těžby a produkce ropy 
a plynu na moři.

Or. de
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Pozměňovací návrh 23
Bart Staes

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Agentura provádí inspekce, aby 
Komisi pomohla v posuzování účinného 
provádění právních předpisů EU. Úlohy 
agentury, Komise, členských států 
a správní rady by měly být jasně 
vymezeny.

(12) Agentura by měla Komisi pomáhat 
zejména s prováděním inspekcí ve třetích 
zemích ležících v oblastech 
Středozemního a Černého moře, v jejichž 
vodách probíhá těžba a produkce ropy 
a zemního plynu, a s poskytováním 
pomoci těmto třetím zemím při posilování 
jejich kapacit s cílem zvýšit bezpečnost 
jejich operací na moři.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Agentura provádí inspekce, aby 
Komisi pomohla v posuzování účinného 
provádění právních předpisů EU. Úlohy 
agentury, Komise, členských států 
a správní rady by měly být jasně 
vymezeny.

(12) Agentura provádí inspekce, aby 
Komisi pomohla v posuzování účinného 
provádění právních předpisů EU. Úlohy 
agentury, Komise, členských států 
a správní rady by měly být jasně 
vymezeny. Agentura by měla Komisi 
pomáhat zejména s prováděním inspekcí 
ve třetích zemích ležících v oblastech 
Středozemního, Černého moře 
a Baltského moře, v jejichž vodách 
probíhá těžba a produkce ropy a zemního 
plynu.

Or. lt
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Pozměňovací návrh 25
Matthias Groote

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Agentura provádí inspekce, aby 
Komisi pomohla v posuzování účinného 
provádění právních předpisů EU. Úlohy 
agentury, Komise, členských států 
a správní rady by měly být jasně 
vymezeny.

(12) Agentura provádí inspekce, aby 
Komisi pomohla v posuzování účinného 
provádění právních předpisů EU. Úlohy 
agentury, Komise, členských států 
a správní rady by měly být jasně 
vymezeny. Při plnění těchto úloh by měla 
být posílena spolupráce s třetími zeměmi 
s cílem urychlit postup.

Or. de

Pozměňovací návrh 26
João Ferreira

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 
Nařízení (ES) č. 1406/2002
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Agentura poskytuje členským státům 
a Komisi potřebnou technickou a vědeckou 
pomoc na vysoké úrovni odbornosti 
s cílem pomoci jim správně uplatňovat 
právní předpisy Unie v oblasti námořní 
bezpečnosti a zabránění znečištění z lodí, 
sledovat jejich provádění a vyhodnocovat 
účinnost zavedených opatření.

2. Agentura poskytuje členským státům 
a Komisi potřebnou technickou a vědeckou 
pomoc na vysoké úrovni odbornosti 
s cílem pomoci jim správně uplatňovat 
příslušné právní předpisy v oblasti 
námořní bezpečnosti a ochrany mořského 
prostředí zejména tím, že zabrání
znečištění z lodí a ropných a plynových 
zařízení na moři, včetně vrtných plošin 
pro těžbu ropy a zemního plynu a ropných 
a plynových terminálů, sledovat jejich 
provádění a vyhodnocovat účinnost 
zavedených opatření.

Or. en
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Pozměňovací návrh 27
João Ferreira

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 
Nařízení (ES) č. 1406/2002
Čl. 1 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Agentura rovněž podporuje stávající 
sítě pro přeshraniční koordinaci 
pobřežních oblastí s cílem navázat 
spolupráci, v jejímž rámci bude kladen 
větší důraz na prevenci katastrof. Tyto sítě 
tak budou moci využívat technickou 
a vědeckou pomoc agentury a zevrubné 
znalosti regionálních a místních orgánů, 
pokud jde o zvláštní charakteristicky 
a místní podmínky. 

Or. pt

Pozměňovací návrh 28
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 
Nařízení (ES) č. 1406/2002
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za účelem zajištění řádného plnění cílů 
stanovených v článku 1 vykonává agentura 
úkoly uvedené v odstavci 2 tohoto článku 
v oblasti námořní bezpečnosti, zabránění
znečištění z lodí a reakce na znečištění 
moře.

1. Za účelem zajištění řádného plnění cílů 
stanovených v článku 1 vykonává agentura 
úkoly uvedené v odstavci 2 tohoto článku 
v oblasti námořní bezpečnosti, prevence
znečištění z lodí a z ropných a plynových 
zařízení na moři (včetně přepravních 
zařízení) a reakce na znečištění moře. 

Or. lt
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Pozměňovací návrh 29
João Ferreira

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 
Nařízení (ES) č. 1406/2002
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za účelem zajištění řádného plnění cílů 
stanovených v článku 1 vykonává agentura 
úkoly uvedené v odstavci 2 tohoto článku 
v oblasti námořní bezpečnosti, zabránění
znečištění z lodí a reakce na znečištění 
moře.

1. Za účelem zajištění řádného plnění cílů 
stanovených v článku 1 vykonává agentura 
úkoly uvedené v odstavci 2 tohoto článku 
v oblasti námořní bezpečnosti, prevence
znečištění z lodí a z ropných a plynových 
zařízení na moři, včetně terminálů,
a reakce na znečištění moře.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Bart Staes

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1406/2002
Čl. 2 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) v rozšíření používání stávajícího 
elektronického detekčního systému i na 
jiné typy plavidel.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Bart Staes

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 
Nařízení (ES) č. 1406/2002
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. K plnění úkolů jí svěřených a s cílem 
pomoci Komisi v plnění jejích povinností 
podle Smlouvy, zejména v hodnocení 
účinného provádění právních předpisů 
Unie, může agentura provádět návštěvy 
členských států.

1. K plnění úkolů jí svěřených a s cílem 
pomoci Komisi v plnění jejích povinností 
podle Smlouvy, zejména v hodnocení 
účinného provádění právních předpisů 
Unie, může být agentura Komisi 
nápomocna při přezkumu, pokud jde 
o hodnocení vlivu na životní prostředí, 
a může provádět návštěvy členských států.

Or. en

Odůvodnění

Agentura EMSA by se také mohla podílet na přezkumu dokumentů, které posuzují vliv činností 
prováděných na moři na životní prostředí, s cílem zabránit vážnému narušení velmi citlivých 
mořských ekosystémů.

Pozměňovací návrh 32
Bart Staes

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 
Nařízení (ES) č. 1406/2002
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Agentura dále vykonává inspekce jménem 
Komise ve třetích zemích podle požadavků 
právních předpisů EU, zejména pokud jde 
o organizace uznané Unií v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(ES) 391/2009 a odbornou přípravu a 
osvědčování námořníků v souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2008/106/ES.

Agentura dále vykonává inspekce jménem 
Komise ve třetích zemích podle požadavků 
právních předpisů EU, zejména pokud jde 
o organizace uznané Unií v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(ES) 391/2009 a odbornou přípravu 
a osvědčování námořníků v souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2008/106/ES. Agentura pomáhá Komisi 
zejména s prováděním inspekcí ve třetích 
zemích ležících v oblastech 
Středozemního a Černého moře, v jejichž 
vodách probíhá těžba a produkce ropy 
a zemního plynu, a s poskytováním 
pomoci těmto třetím zemím při posilování 



AM\864120CS.doc 13/16 PE462.560v03-00

CS

jejich kapacit s cílem zvýšit bezpečnost 
jejich operací na moři.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 
Nařízení (ES) č. 1406/2002
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Agentura dále vykonává inspekce jménem 
Komise ve třetích zemích podle požadavků 
právních předpisů EU, zejména pokud jde 
o organizace uznané Unií v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(ES) 391/2009 a odbornou přípravu a 
osvědčování námořníků v souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2008/106/ES.

Agentura dále vykonává inspekce jménem 
Komise ve třetích zemích, včetně třetích 
zemích ležících v oblastech 
Středozemního, Černého a Baltského 
moře, v jejichž vodách probíhá těžba 
a produkce ropy a zemního plynu, podle 
požadavků právních předpisů EU, zejména 
pokud jde o organizace uznané Unií 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) 391/2009 
a odbornou přípravu a osvědčování 
námořníků v souladu se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 
2008/106/ES.

Or. lt

Pozměňovací návrh 34
João Ferreira

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 
Nařízení (ES) č. 1406/2002
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Na požádání Komise může správní rada 
se souhlasem daných členských států 

3. Na požádání Komise může správní rada 
se souhlasem daných členských států a ve 
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rozhodnout o zřízení regionálních středisek 
nezbytných k plnění úkolů agentury co 
nejúčinnějším a nejefektivnějším 
způsobem.

spolupráci s těmito státy rozhodnout 
o zřízení regionálních středisek nezbytných 
k plnění úkolů agentury co nejúčinnějším 
a nejefektivnějším způsobem a současně 
posílit spolupráci se stávajícími 
regionálními a vnitrostátními sítěmi, které 
se již podílejí na zavádění preventivních 
opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Rovana Plumb

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Nařízení (ES) č. 1406/2002
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výkonného ředitele jmenuje a odvolává 
správní rada. Výkonný ředitel je jmenován 
na období pěti let ze seznamu kandidátů 
navržených Komisí na základě výkonnosti
a doložených správních a řídicích
schopností a rovněž způsobilosti 
a zkušenosti v oblasti námořní bezpečnosti, 
zabránění znečištění z lodí a zasahování 
při něm. Před jmenováním může být 
kandidát zvolený správní radou vyzván, 
aby před příslušným výborem Evropského 
parlamentu učinil prohlášení a zodpověděl 
otázky jeho členů. Správní rada rozhoduje 
čtyřpětinovou většinou všech členů 
s hlasovacím právem.

1. Výkonného ředitele jmenuje a odvolává 
správní rada. Výkonný ředitel je jmenován 
na období pěti let ze seznamu kandidátů 
navržených Komisí na základě zásluh
a doložených správních a řídících
schopností a rovněž zásady rovného 
postavení žen a mužů, způsobilosti 
a zkušenosti v oblasti námořní bezpečnosti, 
prevence znečištění z lodí a zásahů
v případě znečištění. Před jmenováním 
může být kandidát zvolený správní radou 
vyzván, aby před příslušným výborem 
Evropského parlamentu učinil prohlášení 
a zodpověděl otázky jeho členů. Správní 
rada rozhoduje čtyřpětinovou většinou 
všech členů s hlasovacím právem.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 36
Rovana Plumb

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Nařízení (ES) č. 1406/2002
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Vedoucí jednotek jsou jmenováni na 
základě výkonnosti a doložených 
administrativních a řídicích schopností 
a rovněž konkrétní odbornosti a zkušenosti 
v oblasti námořní bezpečnosti, zabránění 
znečištění z lodí a reakce na znečištění
moře. Vedoucí jednotek jmenuje nebo 
odvolává výkonný ředitel po obdržení 
kladného stanoviska správní rady.

4. Vedoucí jednotek jsou jmenováni na 
základě zásluh a doložených 
administrativních a řídících schopností 
a rovněž zásady rovného postavení žen 
a mužů, odborné způsobilosti a zkušenosti 
v oblasti námořní bezpečnosti, prevence 
znečištění z lodí a reakce na znečištění 
moře. Vedoucí jednotek jmenuje nebo 
odvolává výkonný ředitel po obdržení 
kladného stanoviska správní rady.

Or. ro

Pozměňovací návrh 37
João Ferreira

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Nařízení (ES) č. 1406/2002
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výkonného ředitele jmenuje a odvolává 
správní rada. Výkonný ředitel je jmenován 
na období pěti let ze seznamu kandidátů 
navržených Komisí na základě výkonnosti
a doložených správních a řídicích
schopností a rovněž způsobilosti 
a zkušenosti v oblasti námořní bezpečnosti, 
zabránění znečištění z lodí a zasahování 
při něm. Před jmenováním může být 
kandidát zvolený správní radou vyzván, 
aby před příslušným výborem Evropského 
parlamentu učinil prohlášení a zodpověděl 

1. Výkonného ředitele jmenuje a odvolává 
správní rada. Výkonný ředitel je jmenován 
na období pěti let ze seznamu kandidátů 
navržených Komisí na základě zásluh
a doložených správních a řídících
schopností a rovněž způsobilosti 
a zkušenosti v oblasti námořní bezpečnosti, 
prevence znečištění z lodí a z ropných 
a plynových zařízení na moři, včetně 
terminálů, a zásahů v případě znečištění. 
Před jmenováním může být kandidát 
zvolený správní radou vyzván, aby před 
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otázky jeho členů. Správní rada rozhoduje 
čtyřpětinovou většinou všech členů 
s hlasovacím právem.

příslušným výborem Evropského 
parlamentu učinil prohlášení a zodpověděl 
otázky jeho členů. Správní rada rozhoduje 
čtyřpětinovou většinou všech členů 
s hlasovacím právem.

Or. en


