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Poprawka 15
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Agencja powinna działać w interesie
Unii. Należy przy tym przewidzieć 
możliwość podejmowania przez Agencję 
działań poza terytorium UE w obszarach 
jej kompetencji.

(5) Agencja powinna działać w interesie
ochrony środowiska morskiego, w 
szczególności starając się zapobiegać 
zanieczyszczeniu spowodowanemu 
poprzez działania związane z 
poszukiwanie ropy naftowej i gazu na 
morzu i kontrolować takie 
zanieczyszczenie. W tym celu Agencja 
koordynuje swoją działalność z 
działalnością krajowych i 
międzynarodowych organów 
kompetentnych w tej dziedzinie.

Or. pt

Poprawka 16
Matthias Groote

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 6 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Agencja powinna wzmocnić pomoc 
udzielaną Komisji w zakresie działań 
badawczych związanych z obszarem jej 
kompetencji. Należy jednakże unikać 
dublowania prac realizowanych w oparciu 
o istniejące ramy badawcze UE. 
W szczególności nie należy powierzać 
Agencji zarządzania projektami 
badawczymi.

(6) Agencja powinna wzmocnić pomoc 
udzielaną Komisji w zakresie działań 
badawczych związanych z obszarem jej 
kompetencji. Należy jednakże unikać 
dublowania prac realizowanych w oparciu 
o istniejące ramy badawcze UE. 
W szczególności nie należy powierzać 
Agencji zarządzania projektami 
badawczymi. Poszerzając zadania 
Agencji, należy skupić się na tym, aby były 
one jasno i precyzyjnie opisane oraz aby 
unikać ich dublowania i braku 
przejrzystości.

Or. de
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Poprawka 17
Hannu Takkula

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Ostatnie wydarzenia uwypukliły 
zagrożenia dla transportu morskiego i 
środowiska morskiego związane z 
poszukiwaniem oraz wydobyciem ropy 
naftowej i gazu na morzu. Należy wyraźnie 
rozszerzyć możliwość wykorzystania 
potencjału EMSA w zakresie reagowania, 
aby uwzględnić działania w odpowiedzi na 
zanieczyszczenia, których źródłem jest 
tego rodzaju działalność. Ponadto Agencja 
powinna pomagać Komisji w zakresie 
analizy bezpieczeństwa ruchomych 
instalacji do wydobywania ropy naftowej i 
gazu na morzu, aby określić ewentualne 
słabe punkty, opierając swój wkład na 
wiedzy fachowej osiągniętej w zakresie 
bezpieczeństwa na morzu, ochrony na 
morzu, zapobiegania zanieczyszczeniom 
powodowanym przez statki oraz działania 
w odpowiedzi na zanieczyszczenie morza.

(8) Wycieki ropy na morzu są 
powodowane niekontrolowanymi 
zagrożeniami wynikającymi z działalności 
na morzu związanej z poszukiwaniem oraz 
wydobyciem ropy naftowej i gazu, i mają 
wpływ na duże obszary morza i wybrzeża, 
a także na transport morski. Należy 
wyraźnie rozszerzyć możliwość 
wykorzystania potencjału EMSA w 
zakresie reagowania, aby uwzględnić 
działania w odpowiedzi na 
zanieczyszczenia, których źródłem jest 
tego rodzaju działalność. Ponadto Agencja 
powinna pomagać Komisji w zakresie 
analizy bezpieczeństwa ruchomych 
instalacji do wydobywania ropy naftowej i 
gazu na morzu, aby określić ewentualne 
słabe punkty, opierając swój wkład na 
wiedzy fachowej osiągniętej w zakresie 
bezpieczeństwa na morzu, ochrony na 
morzu, zapobiegania zanieczyszczeniom 
powodowanym przez statki oraz działania 
w odpowiedzi na zanieczyszczenie morza.

Or. fi

Poprawka 18
Bart Staes

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Ostatnie wydarzenia uwypukliły 
zagrożenia dla transportu morskiego i 

(8) Ostatnie wydarzenia uwypukliły 
zagrożenia dla transportu morskiego i 
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środowiska morskiego związane z 
poszukiwaniem oraz wydobyciem ropy 
naftowej i gazu na morzu. Należy wyraźnie
rozszerzyć możliwość wykorzystania 
potencjału EMSA w zakresie reagowania, 
aby uwzględnić działania w odpowiedzi na 
zanieczyszczenia, których źródłem jest 
tego rodzaju działalność. Ponadto Agencja 
powinna pomagać Komisji w zakresie 
analizy bezpieczeństwa ruchomych 
instalacji do wydobywania ropy naftowej i 
gazu na morzu, aby określić ewentualne 
słabe punkty, opierając swój wkład na 
wiedzy fachowej osiągniętej w zakresie 
bezpieczeństwa na morzu, ochrony na 
morzu, zapobiegania zanieczyszczeniom 
powodowanym przez statki oraz działania 
w odpowiedzi na zanieczyszczenie morza.

środowiska morskiego związane z 
poszukiwaniem oraz wydobyciem ropy 
naftowej i gazu na morzu. Należy wyraźnie 
rozszerzyć możliwość wykorzystania 
potencjału EMSA w zakresie i reagowania, 
aby uwzględnić działania zapobiegawcze 
oraz działania w odpowiedzi na 
zanieczyszczenia, których źródłem jest 
tego rodzaju działalność. Ponadto Agencja 
powinna pomagać Komisji w zakresie 
analizy bezpieczeństwa ruchomych 
instalacji do wydobywania ropy naftowej i 
gazu na morzu, aby określić ewentualne 
słabe punkty, opierając swój wkład na 
wiedzy fachowej osiągniętej w zakresie 
bezpieczeństwa na morzu, ochrony na 
morzu, zapobiegania zanieczyszczeniom 
powodowanym przez statki oraz działania 
w odpowiedzi na zanieczyszczenie morza.
Agencja powinna w szczególności – dzięki 
istniejącemu satelitarnemu systemowi 
monitorowania i nadzoru – wspierać 
Komisję oraz państwa członkowskie w 
wykrywaniu i niwelowaniu skutków 
wycieku ropy naftowej z instalacji do 
wydobywania ropy naftowej i gazu na 
morzu.

Or. en

Poprawka 19
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Ostatnie wydarzenia uwypukliły 
zagrożenia dla transportu morskiego i 
środowiska morskiego związane z 
poszukiwaniem oraz wydobyciem ropy 
naftowej i gazu na morzu. Należy wyraźnie 
rozszerzyć możliwość wykorzystania 
potencjału EMSA w zakresie reagowania, 
aby uwzględnić działania w odpowiedzi na 

(8) Ostatnie wydarzenia uwypukliły 
zagrożenia dla transportu morskiego i 
środowiska morskiego związane z 
poszukiwaniem, wydobyciem i przesyłem
ropy naftowej i gazu na morzu. Należy 
wyraźnie rozszerzyć możliwość 
wykorzystania potencjału EMSA w 
zakresie reagowania, aby uwzględnić 
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zanieczyszczenia, których źródłem jest 
tego rodzaju działalność. Ponadto Agencja 
powinna pomagać Komisji w zakresie 
analizy bezpieczeństwa ruchomych 
instalacji do wydobywania ropy naftowej i 
gazu na morzu, aby określić ewentualne 
słabe punkty, opierając swój wkład na 
wiedzy fachowej osiągniętej w zakresie 
bezpieczeństwa na morzu, ochrony na 
morzu, zapobiegania zanieczyszczeniom 
powodowanym przez statki oraz działania 
w odpowiedzi na zanieczyszczenie morza.

działania w odpowiedzi na 
zanieczyszczenia, których źródłem jest 
tego rodzaju działalność. Ponadto Agencja 
powinna pomagać Komisji w zakresie 
analizy bezpieczeństwa ruchomych 
instalacji do wydobywania ropy naftowej i 
gazu na morzu (w tym instalacji 
przesyłowych), aby określić ewentualne 
słabe punkty, opierając swój wkład na 
wiedzy fachowej osiągniętej w zakresie 
bezpieczeństwa na morzu, ochrony na 
morzu, zapobiegania zanieczyszczeniom 
powodowanym przez statki oraz działania 
w odpowiedzi na zanieczyszczenie morza.

Or. lt

Poprawka 20
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Ostatnie wydarzenia uwypukliły 
zagrożenia dla transportu morskiego i
środowiska morskiego związane z 
poszukiwaniem oraz wydobyciem ropy 
naftowej i gazu na morzu. Należy wyraźnie 
rozszerzyć możliwość wykorzystania 
potencjału EMSA w zakresie reagowania, 
aby uwzględnić działania w odpowiedzi na 
zanieczyszczenia, których źródłem jest 
tego rodzaju działalność. Ponadto Agencja 
powinna pomagać Komisji w zakresie 
analizy bezpieczeństwa ruchomych 
instalacji do wydobywania ropy naftowej i 
gazu na morzu, aby określić ewentualne 
słabe punkty, opierając swój wkład na 
wiedzy fachowej osiągniętej w zakresie 
bezpieczeństwa na morzu, ochrony na 
morzu, zapobiegania zanieczyszczeniom 
powodowanym przez statki oraz działania 
w odpowiedzi na zanieczyszczenie morza.

(8) Ostatnie wydarzenia uwypukliły 
zagrożenia dla transportu morskiego,
środowiska morskiego i obszarów 
przybrzeżnych związane z poszukiwaniem 
oraz wydobyciem ropy naftowej i gazu na 
morzu. Należy wyraźnie rozszerzyć 
możliwość wykorzystania potencjału 
EMSA w zakresie reagowania, aby 
uwzględnić działania w odpowiedzi na 
zanieczyszczenia, których źródłem jest 
tego rodzaju działalność. Ponadto Agencja 
powinna pomagać Komisji w zakresie 
analizy bezpieczeństwa ruchomych 
instalacji do wydobywania ropy naftowej i 
gazu na morzu, aby określić ewentualne 
słabe punkty, opierając swój wkład na 
wiedzy fachowej osiągniętej w zakresie 
bezpieczeństwa na morzu, ochrony na 
morzu, zapobiegania zanieczyszczeniom 
powodowanym przez statki oraz działania 
w odpowiedzi na zanieczyszczenie morza.
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Poprawka 21
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 10 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Agencja przyjęła rolę urzędowego 
dostarczyciela danych o ruchu statków na 
szczeblu UE, które mogą być interesujące i 
istotne dla innych działań UE. Poprzez 
swoje działania, w szczególności w 
zakresie monitorowania ruchu statków oraz 
szlaków żeglugowych, jak również 
śledzenia potencjalnych sprawców 
zanieczyszczeń, Agencja powinna
przyczyniać się do wzmocnienia efektów 
synergii na poziomie UE w związku z 
niektórymi operacjami straży przybrzeżnej. 
Ponadto w ramach monitorowania i 
gromadzenia danych Agencja powinna 
również zbierać podstawowe dane 
dotyczące potencjalnych zagrożeń dla 
transportu morskiego i środowiska 
morskiego związanych z poszukiwaniem
oraz wydobyciem ropy naftowej i gazu na 
morzu.

(10) Agencja przyjęła rolę urzędowego 
dostarczyciela danych o ruchu statków na 
szczeblu UE, które mogą być interesujące i 
istotne dla innych działań UE. Poprzez 
swoje działania, w szczególności w 
zakresie monitorowania ruchu statków oraz 
szlaków żeglugowych, jak również 
śledzenia potencjalnych sprawców 
zanieczyszczeń, Agencja powinna 
przyczyniać się do wzmocnienia efektów 
synergii na poziomie UE w związku z 
niektórymi operacjami straży przybrzeżnej. 
Ponadto w ramach monitorowania i 
gromadzenia danych Agencja powinna 
również zbierać podstawowe dane 
dotyczące potencjalnych zagrożeń dla 
transportu morskiego i środowiska 
morskiego związanych z poszukiwaniem,
wydobyciem i przesyłem ropy naftowej i 
gazu na morzu.

Or. lt

Poprawka 22
Matthias Groote

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 10 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Agencja przyjęła rolę urzędowego 
dostarczyciela danych o ruchu statków na 
szczeblu UE, które mogą być interesujące 
i istotne dla innych działań UE. Poprzez 

(10) Agencja przyjęła rolę urzędowego 
dostarczyciela danych o ruchu statków na 
szczeblu UE, które mogą być interesujące 
i istotne dla innych działań UE. Poprzez 
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swoje działania, w szczególności 
w zakresie monitorowania ruchu statków 
oraz szlaków żeglugowych, jak również 
śledzenia potencjalnych sprawców 
zanieczyszczeń, Agencja powinna 
przyczyniać się do wzmocnienia efektów 
synergii na poziomie UE w związku 
z niektórymi operacjami straży 
przybrzeżnej. Ponadto w ramach 
monitorowania i gromadzenia danych 
Agencja powinna również zbierać 
podstawowe dane dotyczące potencjalnych 
zagrożeń dla transportu morskiego 
i środowiska morskiego związanych 
z poszukiwaniem oraz wydobyciem ropy 
naftowej i gazu na morzu.

swoje działania, w szczególności 
w zakresie monitorowania ruchu statków 
oraz szlaków żeglugowych, jak również 
śledzenia potencjalnych sprawców 
zanieczyszczeń, Agencja powinna 
przyczyniać się do wzmocnienia efektów 
synergii na poziomie UE w związku 
z niektórymi operacjami straży 
przybrzeżnej. Poza tym należy 
przeprowadzić analizę w celu rozważenia, 
czy Agencja, działając jako europejska 
straż przybrzeżna, powinna w przyszłości 
przejąć te zadania, w celu umożliwienia 
szybszego, bardziej odpowiedniego 
działania władz. Ponadto w ramach 
monitorowania i gromadzenia danych 
Agencja powinna również zbierać 
podstawowe dane dotyczące potencjalnych 
zagrożeń dla transportu morskiego 
i środowiska morskiego związanych 
z poszukiwaniem oraz wydobyciem ropy 
naftowej i gazu na morzu.

Or. de

Poprawka 23
Bart Staes

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 12 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Agencja przeprowadza inspekcje, aby 
pomóc Komisji w ocenie skuteczności 
wykonania prawa UE. Należy jasno 
określić rolę Agencji, Komisji, państw 
członkowskich i Rady Administracyjnej.

(12) Agencja powinna w szczególności 
pomagać Komisji w przeprowadzaniu 
inspekcji w państwach trzecich w regionie 
Morza Śródziemnego oraz Morza 
Czarnego, na których wodach mają 
miejsce poszukiwanie i wydobycie ropy 
naftowej i gazu, i pomagać tym krajom 
trzecim zwiększać ich zdolność do 
poprawy bezpieczeństwa działalności, jaką 
prowadzą one na morzu.

Or. en
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Poprawka 24
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 12 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Agencja przeprowadza inspekcje, aby 
pomóc Komisji w ocenie skuteczności 
wykonania prawa UE. Należy jasno 
określić rolę Agencji, Komisji, państw 
członkowskich i Rady Administracyjnej.

(12) Agencja przeprowadza inspekcje, aby 
pomóc Komisji w ocenie skuteczności 
wykonania prawa UE. Należy jasno 
określić rolę Agencji, Komisji, państw 
członkowskich i Rady Administracyjnej. W 
szczególności Agencja powinna pomagać 
Komisji w przeprowadzaniu inspekcji w 
państwach trzecich w regionie Morza 
Śródziemnego, Morza Czarnego i Morza 
Bałtyckiego, na których wodach mają 
miejsce poszukiwanie i wydobycie ropy 
naftowej i gazu.

Or. lt

Poprawka 25
Matthias Groote

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 12 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Agencja przeprowadza inspekcje, aby 
pomóc Komisji w ocenie skuteczności 
wykonania prawa UE. Należy jasno 
określić rolę Agencji, Komisji, państw 
członkowskich i Rady Administracyjnej.

(12) Agencja przeprowadza inspekcje, aby 
pomóc Komisji w ocenie skuteczności 
wykonania prawa UE. Należy jasno 
określić rolę Agencji, Komisji, państw 
członkowskich i Rady Administracyjnej.
Należy wzmocnić współpracę z krajami 
trzecimi przy wykonywaniu zadań, tak aby 
możliwe było szybsze działanie.

Or. de



PE462.560v03-00 10/16 AM\864120PL.doc

PL

Poprawka 26
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 
Rozporządzenie (WE) nr 1406/2002
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Agencja zapewnia państwom 
członkowskim i Komisji potrzebną pomoc 
techniczną i naukową o wysokim poziomie 
wiedzy fachowej, aby pomagać im we 
właściwym stosowaniu prawodawstwa 
unijnego w zakresie bezpieczeństwa na 
morzu, ochrony na morzu, zapobiegania
zanieczyszczeniom powodowanym przez 
statki, monitorowania jego wykonania i 
oceny skuteczności podejmowanych 
środków.

2. Agencja zapewnia państwom 
członkowskim i Komisji potrzebną pomoc 
techniczną i naukową o wysokim poziomie 
wiedzy fachowej, aby pomagać im we 
właściwym stosowaniu odpowiedniego
prawodawstwa unijnego w zakresie 
bezpieczeństwa na morzu, ochrony na 
morzu, ochrony środowiska morskiego, w 
szczególności poprzez zapobieganie
zanieczyszczeniom powodowanym przez 
statki oraz instalacje do wydobywania 
ropy naftowej i gazu na morzu, w tym 
gazowe i naftowe platformy wiertnicze 
oraz instalacje odbiorcze, w 
monitorowaniu jego stosowania i ocenie
skuteczności podejmowanych środków.

Or. en

Poprawka 28
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 
Rozporządzenie (WE) nr 1406/2002
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Aby zapewnić właściwą realizację celów 
określonych w art. 1, Agencja wykonuje 
zadania wymienione w ust. 2 niniejszego 
artykułu w obszarach bezpieczeństwa na 
morzu i ochrony na morzu, zapobiegania 
zanieczyszczeniom powodowanym przez 
statki oraz działania w odpowiedzi na 

1. Aby zapewnić właściwą realizację celów 
określonych w art. 1, Agencja wykonuje 
zadania wymienione w ust. 2 niniejszego 
artykułu w obszarach bezpieczeństwa na 
morzu i ochrony na morzu, zapobiegania 
zanieczyszczeniom powodowanym przez 
statki i ruchome instalacje do 
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zanieczyszczenie morza. wydobywania ropy naftowej i gazu na 
morzu (w tym instalacje przesyłowe) oraz 
działania w odpowiedzi na 
zanieczyszczenie morza.

Or. lt

Poprawka 29
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 
Rozporządzenie (WE) nr 1406/2002
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Aby zapewnić właściwą realizację celów 
określonych w art. 1, Agencja wykonuje 
zadania wymienione w ust. 2 niniejszego 
artykułu w obszarach bezpieczeństwa na 
morzu i ochrony na morzu, zapobiegania 
zanieczyszczeniom powodowanym przez 
statki oraz działania w odpowiedzi na 
zanieczyszczenie morza.

1. Aby zapewnić właściwą realizację celów 
określonych w art. 1, Agencja wykonuje 
zadania wymienione w ust. 2 niniejszego 
artykułu w obszarach bezpieczeństwa na 
morzu i ochrony na morzu, zapobiegania 
zanieczyszczeniom powodowanym przez 
statki, instalacje do wydobywania ropy 
naftowej i gazu na morzu, w tym 
instalacje odbiorcze, oraz działania w 
odpowiedzi na zanieczyszczenie morza.

Or. en

Poprawka 30
Bart Staes

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 1406/2002
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) rozszerzenia wykorzystania 
istniejącego systemu wykrywania 
wycieków na dodatkowe rodzaje statków;
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Or. en

Poprawka 31
Bart Staes

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 
Rozporządzenie (WE) nr 1406/2002
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu realizacji powierzonych jej 
zadań oraz pomocy Komisji w wypełnieniu 
jej obowiązków wynikających z traktatu, w 
szczególności w ocenie skuteczności 
wykonania prawa unijnego, Agencja 
przeprowadza inspekcje w państwach 
członkowskich.

1. W celu realizacji powierzonych jej 
zadań oraz pomocy Komisji w wypełnieniu 
jej obowiązków wynikających z traktatu, w 
szczególności w ocenie skuteczności 
wykonania prawa unijnego, Agencja
pomaga Komisji w rozpatrywaniu ocen 
wpływu na środowisko i przeprowadza 
inspekcje w państwach członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Agencja mogłaby również uczestniczyć w rozpatrywaniu ocen wpływu na środowisko, jaki 
wywiera działalność na morzu, aby zapobiec szkodliwemu wpływowi takiej działalności na 
ekosystemy morskie, które są bardzo wrażliwe.

Poprawka 32
Bart Staes

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 
Rozporządzenie (WE) nr 1406/2002
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Agencja przeprowadza ponadto inspekcje 
w imieniu Komisji w państwach trzecich, 
zgodnie z wymogami prawodawstwa UE, 
dotyczące w szczególności: organizacji 
uznanych przez Unię, zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 391/2009, 

Agencja przeprowadza ponadto inspekcje 
w imieniu Komisji w państwach trzecich, 
zgodnie z wymogami prawodawstwa UE, 
dotyczące w szczególności: organizacji 
uznanych przez Unię, zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 391/2009, 
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oraz szkolenia i certyfikacji marynarzy, 
zgodnie z dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/106/WE.

oraz szkolenia i certyfikacji marynarzy, 
zgodnie z dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/106/WE.
Agencja powinna w szczególności 
pomagać Komisji w przeprowadzaniu 
inspekcji w państwach trzecich w regionie 
Morza Śródziemnego oraz Morza 
Czarnego, na których wodach mają 
miejsce poszukiwanie i wydobycie ropy 
naftowej i gazu, i pomagać tym krajom 
trzecim zwiększać ich zdolność do 
poprawy bezpieczeństwa działalności, jaką 
prowadzą one na morzu.

Or. en

Poprawka 33
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 
Rozporządzenie (WE) nr 1406/2002
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Agencja przeprowadza ponadto inspekcje 
w imieniu Komisji w państwach trzecich, 
zgodnie z wymogami prawodawstwa UE, 
dotyczące w szczególności: organizacji 
uznanych przez Unię, zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 391/2009, 
oraz szkolenia i certyfikacji marynarzy, 
zgodnie z dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/106/WE.

Agencja przeprowadza ponadto inspekcje 
w imieniu Komisji w państwach trzecich, 
zgodnie z wymogami prawodawstwa UE, 
dotyczące w szczególności: organizacji 
uznanych przez Unię, zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 391/2009, 
oraz szkolenia i certyfikacji marynarzy, 
zgodnie z dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/106/WE, a 
także w państwach trzecich w regionie 
Morza Śródziemnego, Morza Czarnego i 
Morza Bałtyckiego, na których wodach 
ma miejsce wydobycie ropy naftowej i 
gazu.

Or. lt
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Poprawka 34
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 
Rozporządzenie (WE) nr 1406/2002
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na wniosek Komisji Rada 
Administracyjna może podjąć decyzję, za 
zgodą zainteresowanych państw 
członkowskich, o utworzeniu centrów 
regionalnych niezbędnych dla realizacji 
zadań Agencji w najbardziej skuteczny i 
efektywny sposób.

3. Na wniosek Komisji Rada 
Administracyjna może podjąć decyzję, za 
zgodą zainteresowanych państw 
członkowskich i we współpracy z nimi, o 
utworzeniu centrów regionalnych 
niezbędnych dla realizacji zadań Agencji w 
najbardziej skuteczny i efektywny sposób, 
zacieśniając współpracę z istniejącymi 
regionalnymi i krajowymi sieciami, które 
już się zajmują środkami 
zapobiegawczymi.

Or. en

Poprawka 35
Rovana Plumb

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Rozporządzenie (WE) nr 1406/2002
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dyrektora zarządzającego mianuje i 
odwołuje Rada Administracyjna. 
Mianowania dokonuje się w drodze 
wyboru z listy kandydatów 
zaproponowanych przez Komisję, na okres 
pięciu lat, w oparciu o względy 
merytoryczne oraz udokumentowane 
umiejętności administracyjne i 
kierownicze, a także określone 
kompetencje i doświadczenie istotne dla 
obszarów bezpieczeństwa na morzu, 
ochrony na morzu, zapobiegania 

1. Dyrektora zarządzającego mianuje i 
odwołuje Rada Administracyjna. 
Mianowania dokonuje się w drodze 
wyboru z listy kandydatów 
zaproponowanych przez Komisję, na okres 
pięciu lat, w oparciu o względy 
merytoryczne oraz udokumentowane 
umiejętności administracyjne i 
kierownicze, a także kryterium równości 
płci oraz określone kompetencje i 
doświadczenie istotne dla obszarów 
bezpieczeństwa na morzu, ochrony na 
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zanieczyszczeniom powodowanym przez 
statki oraz działania w odpowiedzi na 
zanieczyszczenie morza. Przed 
mianowaniem kandydat wybrany przez 
Radę Administracyjną może zostać 
wezwany do złożenia oświadczenia przed 
właściwym komitetem Parlamentu 
Europejskiego i udzielenia odpowiedzi na 
pytania zadane przez członków tego 
komitetu. Rada Administracyjna 
podejmuje decyzję większością czterech 
piątych głosów wszystkich członków z 
prawem do głosowania.

morzu, zapobiegania zanieczyszczeniom 
powodowanym przez statki oraz działania 
w odpowiedzi na zanieczyszczenie morza. 
Przed mianowaniem kandydat wybrany 
przez Radę Administracyjną może zostać 
wezwany do złożenia oświadczenia przed 
właściwym komitetem Parlamentu 
Europejskiego i udzielenia odpowiedzi na 
pytania zadane przez członków tego 
komitetu. Rada Administracyjna 
podejmuje decyzję większością czterech 
piątych głosów wszystkich członków z 
prawem do głosowania.

Or. ro

Poprawka 36
Rovana Plumb

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Rozporządzenie (WE) nr 1406/2002
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Kierowników departamentów mianuje 
się w oparciu o względy merytoryczne oraz 
udokumentowane umiejętności 
administracyjne i kierownicze, a także 
określone kompetencje i doświadczenie 
istotne dla obszarów bezpieczeństwa na 
morzu, ochrony na morzu, zapobiegania 
zanieczyszczeniom powodowanym przez 
statki oraz działania w odpowiedzi na 
zanieczyszczenie morza. Kierowników 
departamentów mianuje i odwołuje 
dyrektor zarządzający po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Rady Administracyjnej.

4. Kierowników departamentów mianuje 
się w oparciu o względy merytoryczne oraz 
udokumentowane umiejętności 
administracyjne i kierownicze, a także 
kryterium równości płci oraz określone 
kompetencje i doświadczenie istotne dla 
obszarów bezpieczeństwa na morzu, 
ochrony na morzu, zapobiegania 
zanieczyszczeniom powodowanym przez 
statki oraz działania w odpowiedzi na 
zanieczyszczenie morza. Kierowników 
departamentów mianuje i odwołuje 
dyrektor zarządzający po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Rady Administracyjnej.

Or. ro
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Poprawka 37
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Rozporządzenie (WE) nr 1406/2002
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dyrektora zarządzającego mianuje i 
odwołuje Rada Administracyjna. 
Mianowania dokonuje się w drodze 
wyboru z listy kandydatów
zaproponowanych przez Komisję, na okres 
pięciu lat, w oparciu o względy 
merytoryczne oraz udokumentowane 
umiejętności administracyjne i 
kierownicze, a także określone 
kompetencje i doświadczenie istotne dla 
obszarów bezpieczeństwa na morzu, 
ochrony na morzu, zapobiegania 
zanieczyszczeniom powodowanym przez 
statki oraz działania w odpowiedzi na 
zanieczyszczenie morza. Przed 
mianowaniem kandydat wybrany przez 
Radę Administracyjną może zostać 
wezwany do złożenia oświadczenia przed 
właściwym komitetem Parlamentu 
Europejskiego i udzielenia odpowiedzi na 
pytania zadane przez członków tego 
komitetu. Rada Administracyjna 
podejmuje decyzję większością czterech 
piątych głosów wszystkich członków z 
prawem do głosowania.

1. Dyrektora zarządzającego mianuje i 
odwołuje Rada Administracyjna. 
Mianowania dokonuje się w drodze 
wyboru z listy kandydatów 
zaproponowanych przez Komisję, na okres 
pięciu lat, w oparciu o względy 
merytoryczne oraz udokumentowane 
umiejętności administracyjne i 
kierownicze, a także określone 
kompetencje i doświadczenie istotne dla 
obszarów bezpieczeństwa na morzu, 
ochrony na morzu, zapobiegania 
zanieczyszczeniom powodowanym przez 
statki, instalacje do wydobywania ropy 
naftowej i gazu na morzu, w tym 
instalacje odbiorcze, oraz działania w 
odpowiedzi na zanieczyszczenie morza. 
Przed mianowaniem kandydat wybrany 
przez Radę Administracyjną może zostać 
wezwany do złożenia oświadczenia przed 
właściwym komitetem Parlamentu 
Europejskiego i udzielenia odpowiedzi na 
pytania zadane przez członków tego 
komitetu. Rada Administracyjna 
podejmuje decyzję większością czterech 
piątych głosów wszystkich członków z 
prawem do głosowania.

Or. en


