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Grozījums Nr. 15
João Ferreira

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Aģentūrai jādarbojas Savienības
interesēs. Tam jāietver ietver arī tas, ka 
Aģentūra var darboties ārpus ES 
teritorijas savas kompetences jomās.

(5) Aģentūrai jādarbojas jūras vides 
saglabāšanas interesēs, jo īpaši cenšoties 
novērst un kontrolēt piesārņojumu, ko 
izraisa ar naftas un gāzes ieguvi saistītā 
izpēte atklātā jūrā. Lai to nodrošinātu, 
aģentūrai jākoordinē darbība ar 
kompetentajām valsts un starptautiskām 
organizācijām, kuras atbildīgas par 
attiecīgajām jomām.

Or. pt

Grozījums Nr. 16
Matthias Groote

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Aģentūrai jāpalielina tās atbalsts 
Komisijai saistībā ar pētniecības 
pasākumiem, kas ietilpst Aģentūras 
kompetences jomās. Tomēr ir jāraugās, lai 
Aģentūras darbība nedublētos ar pašreizējo 
ES pētniecības pamatprogrammu. It sevišķi 
Aģentūrai nevajadzētu vadīt pētniecības 
projektus.

(6) Aģentūrai jāpalielina tās atbalsts 
Komisijai saistībā ar pētniecības 
pasākumiem, kas ietilpst Aģentūras 
kompetences jomās. Tomēr ir jāraugās, lai 
Aģentūras darbība nedublētos ar pašreizējo 
ES pētniecības pamatprogrammu. It sevišķi 
Aģentūrai nevajadzētu vadīt pētniecības 
projektus. Paplašinot Aģentūras 
uzdevumu loku, būtu jāvelta uzmanība 
tam, lai uzdevumi būtu skaidri un precīzi 
aprakstīti, lai novērstu jebkādu 
dublēšanos un pārpratumus.

Or. de
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Grozījums Nr. 17
Hannu Takkula

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Nesenie notikumi ir likuši apzināties 
ietekmi, kādu piekrastes naftas un gāzes
izpētes un ieguves darbi var atstāt uz jūras 
transportu un jūras vidi. Aģentūras 
reaģēšanas spējas ir nepārprotami 
jāpaplašina, ietverot reaģēšanu uz 
piesārņojumu, kas radies no šādām 
darbībām. Bez tam Aģentūrai jāsniedz 
atbalsts Komisijai, analizējot pārvietojamo 
piekrastes naftas un gāzes ieguves iekārtu 
drošību, lai atklātu iespējamos trūkumus, 
balstot savu ieguldījumu uz iegūto pieredzi 
saistībā ar jūras drošību, kuģošanas 
drošību, kuģu izraisītā piesārņojuma 
novēršanu un reaģēšanu uz jūras 
piesārņošanas gadījumiem.

(8) Naftas noplūdes katastrofas jūrā 
notiek nekontrolēta riska dēļ, jo darbības 
atklātā jūrā, kas saistītas ar naftas un 
gāzes iegulu izpēti, kā arī ieguvi, ietekmē 
ļoti plašas jūras un krasta teritorijas un 
tādējādi arī jūras transportu. Aģentūras 
reaģēšanas spējas ir nepārprotami 
jāpaplašina, ietverot reaģēšanu uz 
piesārņojumu, kas radies no šādām 
darbībām. Bez tam Aģentūrai jāsniedz 
atbalsts Komisijai, analizējot pārvietojamo 
atklātā jūrā strādājošu naftas un gāzes 
ieguves iekārtu drošību, lai atklātu 
iespējamos trūkumus, balstot savu 
ieguldījumu uz iegūto pieredzi saistībā ar 
jūras drošību, kuģošanas drošību, kuģu 
izraisītā piesārņojuma novēršanu un 
reaģēšanu uz jūras piesārņošanas 
gadījumiem.

Or. fi

Grozījums Nr. 18
Bart Staes

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Nesenie notikumi ir likuši apzināties 
ietekmi, kādu piekrastes naftas un gāzes 
izpētes un ieguves darbi var atstāt uz jūras 
transportu un jūras vidi. Aģentūras 
reaģēšanas spējas ir nepārprotami 
jāpaplašina, ietverot reaģēšanu uz 
piesārņojumu, kas radies no šādām 
darbībām. Bez tam Aģentūrai jāsniedz 

(8) Nesenie notikumi ir likuši apzināties 
ietekmi, kādu naftas un gāzes izpētes un 
ieguves darbi atklātā jūrā var atstāt uz 
jūras transportu un jūras vidi. Aģentūras 
reaģēšanas spējas ir nepārprotami 
jāpaplašina, ietverot piesārņojuma 
novēršanu un reaģēšanu uz piesārņojumu, 
kas radies no šādām darbībām. Bez tam 
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atbalsts Komisijai, analizējot pārvietojamo 
piekrastes naftas un gāzes ieguves iekārtu 
drošību, lai atklātu iespējamos trūkumus, 
balstot savu ieguldījumu uz iegūto pieredzi 
saistībā ar jūras drošību, kuģošanas 
drošību, kuģu izraisītā piesārņojuma 
novēršanu un reaģēšanu uz jūras 
piesārņošanas gadījumiem.

Aģentūrai jāsniedz atbalsts Komisijai, 
analizējot pārvietojamo atklātā jūrā 
strādājošu naftas un gāzes ieguves iekārtu 
drošību, lai atklātu iespējamos trūkumus, 
balstot savu ieguldījumu uz iegūto pieredzi 
saistībā ar jūras drošību, kuģošanas 
drošību, kuģu izraisītā piesārņojuma 
novēršanu un reaģēšanu uz jūras 
piesārņošanas gadījumiem. Aģentūrai, 
izmantojot pašreizējo Satelītnovērošanas 
un uzraudzības dienestu, jo īpaši ir 
jāpalīdz Komisijai un dalībvalstīm atklāt 
naftas noplūdes no naftas un gāzes 
iekārtām atklātā jūrā un novērst to sekas.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Nesenie notikumi ir likuši apzināties 
ietekmi, kādu piekrastes naftas un gāzes 
izpētes un ieguves darbi var atstāt uz jūras 
transportu un jūras vidi. Aģentūras 
reaģēšanas spējas ir nepārprotami 
jāpaplašina, ietverot reaģēšanu uz 
piesārņojumu, kas radies no šādām 
darbībām. Bez tam Aģentūrai jāsniedz 
atbalsts Komisijai, analizējot pārvietojamo 
piekrastes naftas un gāzes ieguves iekārtu 
drošību, lai atklātu iespējamos trūkumus, 
balstot savu ieguldījumu uz iegūto pieredzi 
saistībā ar jūras drošību, kuģošanas 
drošību, kuģu izraisītā piesārņojuma 
novēršanu un reaģēšanu uz jūras 
piesārņošanas gadījumiem.

(8) Nesenie notikumi ir likuši apzināties 
ietekmi, kādu naftas un gāzes izpētes un 
ieguves darbi un transportēšana atklātā 
jūrā var atstāt uz jūras transportu un jūras 
vidi. Aģentūras reaģēšanas spējas ir 
nepārprotami jāpaplašina, ietverot 
reaģēšanu uz piesārņojumu, kas radies no 
šādām darbībām. Bez tam Aģentūrai 
jāsniedz atbalsts Komisijai, analizējot 
pārvietojamo atklātā jūrā strādājošu naftas 
un gāzes ieguves iekārtu (tostarp 
transportēšanas iekārtu) drošību, lai 
atklātu iespējamos trūkumus, balstot savu 
ieguldījumu uz iegūto pieredzi saistībā ar 
jūras drošību, kuģošanas drošību, kuģu 
izraisītā piesārņojuma novēršanu un 
reaģēšanu uz jūras piesārņošanas 
gadījumiem.

Or. lt
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Grozījums Nr. 20
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Nesenie notikumi ir likuši apzināties 
ietekmi, kādu piekrastes naftas un gāzes 
izpētes un ieguves darbi var atstāt uz jūras 
transportu un jūras vidi. Aģentūras 
reaģēšanas spējas ir nepārprotami 
jāpaplašina, ietverot reaģēšanu uz 
piesārņojumu, kas radies no šādām 
darbībām. Bez tam Aģentūrai jāsniedz 
atbalsts Komisijai, analizējot pārvietojamo 
piekrastes naftas un gāzes ieguves iekārtu 
drošību, lai atklātu iespējamos trūkumus, 
balstot savu ieguldījumu uz iegūto pieredzi 
saistībā ar jūras drošību, kuģošanas 
drošību, kuģu izraisītā piesārņojuma 
novēršanu un reaģēšanu uz jūras 
piesārņošanas gadījumiem.

(8) Nesenie notikumi ir likuši apzināties 
ietekmi, kādu naftas un gāzes izpētes un 
ieguves darbi atklātā jūrā var atstāt uz 
jūras transportu, jūras vidi un piekrastes 
teritorijām. Aģentūras reaģēšanas spējas ir 
nepārprotami jāpaplašina, ietverot 
reaģēšanu uz piesārņojumu, kas radies no 
šādām darbībām. Bez tam Aģentūrai 
jāsniedz atbalsts Komisijai, analizējot 
pārvietojamo atklātā jūrā strādājošu naftas 
un gāzes ieguves iekārtu drošību, lai 
atklātu iespējamos trūkumus, balstot savu 
ieguldījumu uz iegūto pieredzi saistībā ar 
jūras drošību, kuģošanas drošību, kuģu 
izraisītā piesārņojuma novēršanu un 
reaģēšanu uz jūras piesārņošanas 
gadījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Aģentūra ir kļuvusi par autoritatīvu 
avotu, kas ES mērogā sniedz datus par 
jūras satiksmi, kuri varētu būt noderīgi un 
svarīgi citu ES aktivitāšu īstenošanā. Ar 
savu darbību, jo īpaši saistībā ar ostas 
valsts kontroli, jūras satiksmes un 
kuģošanas maršrutu pārraudzību, kā arī 
palīdzību iespējamo piesārņotāju 

(10) Aģentūra ir kļuvusi par autoritatīvu 
avotu, kas ES mērogā sniedz datus par 
jūras satiksmi, kuri varētu būt noderīgi un 
svarīgi citu ES aktivitāšu īstenošanā. Ar 
savu darbību, jo īpaši saistībā ar ostas 
valsts kontroli, jūras satiksmes un 
kuģošanas maršrutu pārraudzību, kā arī 
palīdzību iespējamo piesārņotāju 
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izsekošanā, Aģentūrai jāsekmē sinerģijas 
stiprināšana ES līmenī attiecībā uz 
konkrētām krasta apsardzes darbībām. Bez 
tam, veicot datu vākšanu un pārraudzību, 
Aģentūrai būtu arī jāapkopo 
pamatinformācija par iespējamo 
apdraudējumu jūras transportam un jūras 
videi no piekrastes naftas un gāzes izpētes 
un ieguves darbībām.

izsekošanā, Aģentūrai jāsekmē sinerģijas 
stiprināšana ES līmenī attiecībā uz 
konkrētām krasta apsardzes darbībām. Bez 
tam, veicot datu vākšanu un pārraudzību, 
Aģentūrai būtu arī jāapkopo 
pamatinformācija par iespējamo 
apdraudējumu jūras transportam un jūras 
videi no atklātā jūrā notiekošām naftas un 
gāzes izpētes, ieguves darbībām un 
transportēšanas.

Or. lt

Grozījums Nr. 22
Matthias Groote

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Aģentūra ir kļuvusi par autoritatīvu 
avotu, kas ES mērogā sniedz datus par 
jūras satiksmi, kuri varētu būt noderīgi un 
svarīgi citu ES aktivitāšu īstenošanā. Ar 
savu darbību, jo īpaši saistībā ar ostas 
valsts kontroli, jūras satiksmes un 
kuģošanas maršrutu pārraudzību, kā arī 
palīdzību iespējamo piesārņotāju 
izsekošanā, Aģentūrai jāsekmē sinerģijas 
stiprināšana ES līmenī attiecībā uz 
konkrētām krasta apsardzes darbībām. Bez 
tam, veicot datu vākšanu un pārraudzību, 
Aģentūrai būtu arī jāapkopo 
pamatinformācija par iespējamo 
apdraudējumu jūras transportam un jūras 
videi no piekrastes naftas un gāzes izpētes 
un ieguves darbībām.

(10) Aģentūra ir kļuvusi par autoritatīvu 
avotu, kas ES mērogā sniedz datus par 
jūras satiksmi, kuri varētu būt noderīgi un 
svarīgi citu ES aktivitāšu īstenošanā. Ar 
savu darbību, jo īpaši saistībā ar ostas 
valsts kontroli, jūras satiksmes un 
kuģošanas maršrutu pārraudzību, kā arī 
palīdzību iespējamo piesārņotāju 
izsekošanā, Aģentūrai jāsekmē sinerģijas 
stiprināšana ES līmenī attiecībā uz 
konkrētām krasta apsardzes darbībām. 
Turklāt būtu jāveic pētījums, lai 
pārbaudītu, vai Aģentūrai, darbojoties  kā 
krasta apsardzes dienestam, būtu nākotnē 
jāuzņemas šie uzdevumi, lai nodrošinātu 
straujāku, efektīvāku varas iestāžu rīcību.
Bez tam, veicot datu vākšanu un 
pārraudzību, Aģentūrai būtu arī jāapkopo 
pamatinformācija par iespējamo 
apdraudējumu jūras transportam un jūras 
videi no atklātā jūrā notiekošām naftas un 
gāzes izpētes un ieguves darbībām.

Or. de
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Grozījums Nr. 23
Bart Staes

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Aģentūra veic pārbaudes, lai 
palīdzētu Komisijai novērtēt ES tiesību 
aktu īstenošanas efektivitāti. Ir skaidri 
jādefinē Aģentūras, Komisijas, dalībvalstu 
un Administratīvās padomes loma.

(12) Jo īpaši Aģentūra palīdz Komisijai 
veikt pārbaudes tajās trešās valstīs 
Vidusjūras un Melnās jūras reģionā, kuru 
ūdeņos notiek naftas un gāzes izpētes un 
ieguves darbi, kā arī palīdzot šīm trešām 
valstīm nostiprināt veiktspēju, lai uzlabotu 
drošību to darbībām atklātā jūrā. 

Or. en

Grozījums Nr. 24
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Aģentūra veic pārbaudes, lai palīdzētu 
Komisijai novērtēt ES tiesību aktu 
īstenošanas efektivitāti. Ir skaidri jādefinē 
Aģentūras, Komisijas, dalībvalstu un 
Administratīvās padomes loma.

(12) Aģentūra veic pārbaudes, lai palīdzētu 
Komisijai novērtēt ES tiesību aktu 
īstenošanas efektivitāti. Ir skaidri jādefinē 
Aģentūras, Komisijas, dalībvalstu un 
Administratīvās padomes loma. Jo īpaši 
Aģentūra palīdz Komisijai veikt 
pārbaudes tajās trešās valstīs Vidusjūras, 
Melnās jūras un Baltijas reģionos, kuru 
ūdeņos notiek naftas un gāzes izpētes un 
ieguves darbi. 

Or. lt
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Grozījums Nr. 25
Matthias Groote

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Aģentūra veic pārbaudes, lai palīdzētu 
Komisijai novērtēt ES tiesību aktu 
īstenošanas efektivitāti. Ir skaidri jādefinē 
Aģentūras, Komisijas, dalībvalstu un 
Administratīvās padomes loma.

(12) Aģentūra veic pārbaudes, lai palīdzētu 
Komisijai novērtēt ES tiesību aktu 
īstenošanas efektivitāti. Ir skaidri jādefinē 
Aģentūras, Komisijas, dalībvalstu un 
Administratīvās padomes loma. Lai 
panāktu straujāku rīcību, pildot 
uzdevumus, jāveicina sadarbība ar trešām 
valstīm.

Or. de

Grozījums 26
João Ferreira

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Regula (EC) No 1406/2002
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Aģentūra sniedz dalībvalstīm un 
Komisijai vajadzīgo tehnisko un zinātnisko 
atbalstu un augsta līmeņa zināšanas, lai 
palīdzētu nodrošināt Savienības tiesību 
aktu pareizu piemērošanu saistībā ar jūras 
drošību, kuģošanas drošību, kuģu izraisītā 
piesārņojuma novēršanu, lai pārraudzītu 
tiesību aktu īstenošanu un novērtētu 
pastāvošo pasākumu efektivitāti.

2. Aģentūra sniedz dalībvalstīm un 
Komisijai vajadzīgo tehnisko un zinātnisko 
atbalstu un augsta līmeņa zināšanas, lai 
palīdzētu nodrošināt  attiecīgo tiesību aktu 
pareizu piemērošanu saistībā ar jūras 
drošību, kuģošanas drošību, jūras vides 
aizsardzību, jo īpaši nodrošinot kuģu un 
naftas, un gāzes ieguves iekārtu, tostarp 
gan naftas, gan gāzes urbumu platformu 
un cauruļvadu terminālu atklātā jūrā
izraisītā piesārņojuma novēršanu,  lai 
pārraudzītu tiesību aktu īstenošanu un 
novērtētu pastāvošo pasākumu efektivitāti.

Or. en
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Grozījums Nr. 27
João Ferreira

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 1406/2002
2. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Aģentūra atbalsta arī spēkā esošos 
pārrobežu sadarbības tīklus krasta 
apsardzes jautājumos, lai attīstītu 
sadarbību, nepārprotami veltot lielāku 
uzmanību katastrofu novēršanai, tādējādi 
dodot iespēju šiem tīkliem gūt labumu no 
Aģentūras zinātniskās un tehniskās 
palīdzības, kā arī no detalizētajām 
zināšanām, kādas ir reģionālajām un 
vietējām varas iestādēm par īpašām 
iezīmēm un vietējiem apstākļiem. 

Or. pt

Grozījums Nr. 28
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 1406/2002
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai nodrošinātu, ka piemērotā veidā tiek 
īstenoti 1. pantā izklāstītie mērķi, Aģentūra 
veic šā panta 2. punktā uzskaitītos 
uzdevumus, kas saistīti ar jūras drošību un 
kuģošanas drošību, kuģu izraisītā 
piesārņojuma novēršanu un reaģēšanu uz 
jūras piesārņošanas gadījumiem.

1. Lai nodrošinātu, ka piemērotā veidā tiek 
īstenoti 1. pantā izklāstītie mērķi, Aģentūra 
veic šā panta 2. punktā uzskaitītos 
uzdevumus, kas saistīti ar jūras drošību un 
kuģošanas drošību, kuģu un pārvietojamu 
atklātā jūrā strādājošu naftas un gāzes 
ieguves iekārtu (tostarp transportēšanas 
iekārtu) izraisītā piesārņojuma novēršanu 
un reaģēšanu uz jūras piesārņošanas 
gadījumiem. 

Or. lt
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Grozījums Nr. 29
João Ferreira

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 1406/2002
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai nodrošinātu, ka piemērotā veidā tiek 
īstenoti 1. pantā izklāstītie mērķi, Aģentūra 
veic šā panta 2. punktā uzskaitītos 
uzdevumus, kas saistīti ar jūras drošību un 
kuģošanas drošību, kuģu izraisītā 
piesārņojuma novēršanu un reaģēšanu uz 
jūras piesārņošanas gadījumiem.

1. Lai nodrošinātu, ka piemērotā veidā tiek 
īstenoti 1. pantā izklāstītie mērķi, Aģentūra 
veic šā panta 2. punktā uzskaitītos 
uzdevumus, kas saistīti ar jūras drošību un 
kuģošanas drošību, kuģu un atklātā jūrā 
strādājošu naftas un gāzes ieguves 
iekārtu, tostarp cauruļvadu terminālu 
izraisītā piesārņojuma novēršanu un 
reaģēšanu uz jūras piesārņošanas 
gadījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Bart Staes

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 1406/2002
2. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) paplašina pašreizējās elektroniskās 
detektorsistēmas izmantošanu arī attiecībā 
uz citiem kuģu veidiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 31
Bart Staes

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 1406/2002
3. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai veiktu tai uzticētos uzdevumus un 
palīdzētu Komisijai pildīt tās pienākumus 
saskaņā ar Līgumu, jo īpaši novērtēt 
Savienības tiesību aktu īstenošanas 
efektivitāti, Aģentūra veic pārbaudes 
dalībvalstīs.

1. Lai veiktu tai uzticētos uzdevumus un 
palīdzētu Komisijai pildīt tās pienākumus 
saskaņā ar Līgumu, jo īpaši novērtēt 
Savienības tiesību aktu īstenošanas 
efektivitāti, Aģentūra palīdz Komisijai 
pārskatīt ietekmes uz vidi novērtējumus 
un veic pārbaudes dalībvalstīs.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Jūras drošības aģentūrai jābūt arī līdzdalīgai ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN) 
uzraudzībā attiecībā uz darbībām atklātā jūrā, lai novērstu kaitējošu ietekmi uz vidi ārkārtīgi 
jutīgajās jūras ekosistēmās.

Grozījums Nr. 32
Bart Staes

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 1406/2002
5. pants – 3. punkts – 3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt Aģentūra Komisijas vārdā veic 
pārbaudes trešās valstīs atbilstoši ES 
tiesību aktiem, jo īpaši saistībā ar 
Savienībā atzītām organizācijām saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(EK) Nr. 391/2009 un jūrnieku mācībām 
un diplomēšanu saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2008/106/EK.

Turklāt Aģentūra Komisijas vārdā veic 
pārbaudes trešās valstīs atbilstoši ES 
tiesību aktiem, jo īpaši saistībā ar 
Savienībā atzītām organizācijām saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(EK) Nr. 391/2009 un jūrnieku mācībām 
un diplomēšanu saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2008/106/EK. Aģentūra jo īpaši palīdz 
Komisijai veikt pārbaudes tajās trešās 
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valstīs Vidusjūras un Melnās jūras 
reģionā, kuru ūdeņos notiek naftas un 
gāzes izpētes un ieguves darbi, kā arī 
palīdz šīm trešām valstīm nostiprināt 
veiktspēju, lai uzlabotu drošību to 
darbībām atklātā jūrā. 

Or. en

Grozījums Nr. 33
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 1406/2002
5. pants – 3. punkts – 3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt Aģentūra Komisijas vārdā veic 
pārbaudes trešās valstīs atbilstoši ES 
tiesību aktiem, jo īpaši saistībā ar 
Savienībā atzītām organizācijām saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(EK) Nr. 391/2009 un jūrnieku mācībām 
un diplomēšanu saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2008/106/EK.

Turklāt Aģentūra Komisijas vārdā veic 
pārbaudes trešās valstīs atbilstoši ES 
tiesību aktiem, jo īpaši saistībā ar 
Savienībā atzītām organizācijām saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(EK) Nr. 391/2009 un jūrnieku mācībām 
un diplomēšanu saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2008/106/EK, kā arī tajās trešās valstīs, 
Vidusjūras, Melnās jūras un Baltijas 
reģionos, kuru ūdeņos notiek naftas un 
gāzes izpētes un ieguves darbi.

Or. lt

Grozījums Nr. 34
João Ferreira

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1406/2002
5. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pēc Komisijas pieprasījuma 
Administratīvā padome ar attiecīgo 
dalībvalstu piekrišanu var pieņemt lēmumu 
par reģionālo centru izveidošanu, kas 
vajadzīgi Aģentūras uzdevumu efektīvākai 
un lietderīgākai veikšanai.

3. Pēc Komisijas pieprasījuma 
Administratīvā padome ar attiecīgo 
dalībvalstu piekrišanu un sadarbību var 
pieņemt lēmumu par reģionālo centru 
izveidošanu, kas vajadzīgi Aģentūras 
uzdevumu efektīvākai un lietderīgākai 
veikšanai, veicinot sadarbību ar esošajiem 
reģionālajiem un valstu tīkliem, kas jau ir 
iesaistījušies novēršanas pasākumos.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Rovana Plumb

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1406/2002
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Izpilddirektoru ieceļ un atbrīvo no amata 
Administratīvā padome. Izpilddirektoru 
ieceļ uz pieciem gadiem, izvēloties no 
Komisijas piedāvātā kandidātu saraksta, 
ņemot vērā nopelnus un ar dokumentiem 
apliecinātu administratīvā un vadības darba 
prasmi, kā arī kompetenci un pieredzi 
saistībā ar jūras drošību, kuģošanas 
drošību, kuģu izraisītā piesārņojuma 
novēršanu un reaģēšanu uz jūras 
piesārņošanas gadījumiem. Pirms 
iecelšanas amatā Eiropas Parlamenta 
kompetentā komiteja var uzaicināt 
Administratīvās padomes izvēlēto 
kandidātu teikt uzrunu un atbildēt uz 
komitejas locekļu jautājumiem. 
Administratīvā padome pieņem lēmumu ar 
visu balsstiesīgo locekļu četru piektdaļu 
balsu vairākumu.

1. Izpilddirektoru ieceļ un atbrīvo no amata 
Administratīvā padome. Izpilddirektoru 
ieceļ uz pieciem gadiem, izvēloties no 
Komisijas piedāvātā kandidātu saraksta, 
ņemot vērā nopelnus un ar dokumentiem 
apliecinātu administratīvā un vadības darba 
prasmi, kā arī dzimumu līdztiesību, 
kompetenci un pieredzi saistībā ar jūras 
drošību, kuģošanas drošību, kuģu izraisītā 
piesārņojuma novēršanu un reaģēšanu uz 
jūras piesārņošanas gadījumiem. Pirms 
iecelšanas amatā Eiropas Parlamenta 
kompetentā komiteja var uzaicināt 
Administratīvās padomes izvēlēto 
kandidātu teikt uzrunu un atbildēt uz 
komitejas locekļu jautājumiem. 
Administratīvā padome pieņem lēmumu ar 
visu balsstiesīgo locekļu četru piektdaļu 
balsu vairākumu.

Or. ro
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Grozījums Nr. 36
Rovana Plumb

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1406/2002
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Nodaļas vadītājus ieceļ, ņemot vērā 
nopelnus un ar dokumentiem apliecinātu 
administratīvā un vadības darba prasmi, kā 
arī profesionālo kompetenci un pieredzi 
saistībā ar jūras drošību, kuģošanas 
drošību, kuģu izraisītā piesārņojuma 
novēršanu un reaģēšanu uz jūras 
piesārņošanas gadījumiem. Pēc 
Administratīvās padomes piekrišanas 
saņemšanas nodaļas vadītājus ieceļ vai 
atbrīvo no amata izpilddirektors.

4. Nodaļas vadītājus ieceļ, ņemot vērā 
nopelnus un ar dokumentiem apliecinātu 
administratīvā un vadības darba prasmi, kā 
arī dzimumu līdztiesību, profesionālo 
kompetenci un pieredzi saistībā ar jūras 
drošību, kuģošanas drošību, kuģu izraisītā 
piesārņojuma novēršanu un reaģēšanu uz 
jūras piesārņošanas gadījumiem. Pēc 
Administratīvās padomes piekrišanas 
saņemšanas nodaļas vadītājus ieceļ vai 
atbrīvo no amata izpilddirektors.

Or. ro

Grozījums Nr. 37
João Ferreira

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1406/2002
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Izpilddirektoru ieceļ un atbrīvo no amata 
Administratīvā padome. Izpilddirektoru 
ieceļ uz pieciem gadiem, izvēloties no 
Komisijas piedāvātā kandidātu saraksta, 
ņemot vērā nopelnus un ar dokumentiem 
apliecinātu administratīvā un vadības darba 
prasmi, kā arī kompetenci un pieredzi 
saistībā ar jūras drošību, kuģošanas 
drošību, kuģu izraisītā piesārņojuma 
novēršanu un reaģēšanu uz jūras 

1. Izpilddirektoru ieceļ un atbrīvo no amata 
Administratīvā padome. Izpilddirektoru 
ieceļ uz pieciem gadiem, izvēloties no 
Komisijas piedāvātā kandidātu saraksta, 
ņemot vērā nopelnus un ar dokumentiem 
apliecinātu administratīvā un vadības darba 
prasmi, kā arī kompetenci un pieredzi 
saistībā ar jūras drošību, kuģošanas 
drošību, kuģu un atklātā jūrā strādājošu 
naftas un gāzes ieguves iekārtu, tostarp 
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piesārņošanas gadījumiem. Pirms 
iecelšanas amatā Eiropas Parlamenta 
kompetentā komiteja var uzaicināt 
Administratīvās padomes izvēlēto 
kandidātu teikt uzrunu un atbildēt uz 
komitejas locekļu jautājumiem. 
Administratīvā padome pieņem lēmumu ar 
visu balsstiesīgo locekļu četru piektdaļu 
balsu vairākumu.

cauruļvadu terminālu izraisītā 
piesārņojuma novēršanu un reaģēšanu uz 
jūras piesārņošanas gadījumiem. Pirms 
iecelšanas amatā Eiropas Parlamenta 
kompetentā komiteja var uzaicināt 
Administratīvās padomes izvēlēto 
kandidātu teikt uzrunu un atbildēt uz 
komitejas locekļu jautājumiem. 
Administratīvā padome pieņem lēmumu ar 
visu balsstiesīgo locekļu četru piektdaļu 
balsu vairākumu.

Or. en


