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Amendamentul 15
João Ferreira

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Agenția trebuie să acționeze în interesul
Uniunii. Aceasta include și posibilitatea 
ca Agenția să acționeze în afara 
teritoriului UE în domeniile sale de 
competență.

(5) Agenția trebuie să acționeze în interesul
conservării mediului marin, încercând în 
special să împiedice și să controleze 
poluarea cauzată de activitățile offshore 
de explorare a petrolului și a gazelor 
naturale. În acest scop, agenția ar trebui 
să își coordoneze activitățile cu cele ale 
organismelor naționale și internaționale 
competente responsabile de domeniile
respective.

Or. pt

Amendamentul 16
Matthias Groote

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Agenția trebuie să intensifice asistența 
pe care o acordă Comisiei în ceea ce 
privește activitățile de cercetare în 
domeniile sale de competență. Cu toate 
acestea, trebuie evitată dublarea 
activităților desfășurate în cadrul existent 
de cercetare al UE. În special, Agenția nu 
trebuie să se ocupe de gestionarea 
proiectelor de cercetare.

(6) Agenția trebuie să intensifice asistența 
pe care o acordă Comisiei în ceea ce 
privește activitățile de cercetare în 
domeniile sale de competență. Cu toate 
acestea, trebuie evitată dublarea 
activităților desfășurate în cadrul existent 
de cercetare al UE. În special, Agenția nu 
trebuie să se ocupe de gestionarea 
proiectelor de cercetare. La extinderea 
atribuțiilor, trebuie să se asigure că 
atribuțiile sunt descrise clar și neechivoc, 
eforturile nu sunt dublate și se evită 
confuziile; 

Or. de
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Amendamentul 17
Hannu Takkula

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Unele evenimente recente au scos în 
evidență riscurile pe care activitățile 
offshore de explorare și producție a 
petrolului și gazelor le reprezintă pentru
transportul maritim și mediul marin.
Utilizarea capacității de intervenție a 
Agenției trebuie extinsă în mod explicit 
pentru a include intervenția în situații de 
poluare cauzată de astfel activități. În plus, 
Agenția trebuie să acorde Comisiei 
asistență în evaluarea gradului de siguranță 
al instalațiilor offshore mobile de petrol și 
gaze pentru a identifica eventualele puncte 
slabe, contribuția Agenției în acest sens 
bazându-se pe expertiza pe care aceasta a 
dobândit-o cu privire la siguranța și 
securitatea maritimă, la prevenirea poluării 
cauzate de nave și la intervenția în caz de 
poluare marină.

(8) Dezastrele petroliere de pe mare sunt o 
consecință a unor riscuri necontrolate 
care decurg din activitățile offshore 
asociate cu explorarea și producția de 
petrol și gaze, al căror impact afectează 
zone întinse de mare și de coastă și, astfel,
transportul maritim. Utilizarea capacității 
de intervenție a Agenției trebuie extinsă în 
mod explicit pentru a include intervenția în 
situații de poluare cauzată de astfel 
activități. În plus, Agenția trebuie să acorde 
Comisiei asistență în evaluarea gradului de 
siguranță al instalațiilor offshore mobile de 
petrol și gaze pentru a identifica 
eventualele puncte slabe, contribuția 
Agenției în acest sens bazându-se pe 
expertiza pe care aceasta a dobândit-o cu 
privire la siguranța și securitatea maritimă, 
la prevenirea poluării cauzate de nave și la 
intervenția în caz de poluare marină.

Or. fi

Amendamentul 18
Bart Staes

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Unele evenimente recente au scos în 
evidență riscurile pe care activitățile 
offshore de explorare și producție a 
petrolului și gazelor le reprezintă pentru 
transportul maritim și mediul marin.
Utilizarea capacității de intervenție a 
Agenției trebuie extinsă în mod explicit 

(8) Unele evenimente recente au scos în 
evidență riscurile pe care activitățile 
offshore de explorare și producție a 
petrolului și gazelor le reprezintă pentru 
transportul maritim și mediul marin.
Utilizarea capacității de intervenție a 
Agenției trebuie extinsă în mod explicit 
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pentru a include intervenția în situații de 
poluare cauzată de astfel activități. În plus, 
Agenția trebuie să acorde Comisiei 
asistență în evaluarea gradului de siguranță 
al instalațiilor offshore mobile de petrol și 
gaze pentru a identifica eventualele puncte 
slabe, contribuția Agenției în acest sens 
bazându-se pe expertiza pe care aceasta a 
dobândit-o cu privire la siguranța și 
securitatea maritimă, la prevenirea poluării 
cauzate de nave și la intervenția în caz de 
poluare marină.

pentru a include prevenirea poluării și
intervenția în situații de poluare cauzată de 
astfel activități. În plus, Agenția trebuie să 
acorde Comisiei asistență în evaluarea 
gradului de siguranță al instalațiilor 
offshore mobile de petrol și gaze pentru a 
identifica eventualele puncte slabe, 
contribuția Agenției în acest sens bazându-
se pe expertiza pe care aceasta a dobândit-o 
cu privire la siguranța și securitatea 
maritimă, la prevenirea poluării cauzate de 
nave și la intervenția în caz de poluare 
marină. Agenția ar trebui, în special, cu 
ajutorul serviciului său de monitorizare și 
supraveghere prin satelit, să ajute 
Comisia și statele membre să detecteze și 
să abordeze efectele deversărilor de petrol 
generate de instalațiile offshore mobile de 
petrol și gaze.

Or. en

Amendamentul 19
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Unele evenimente recente au scos în 
evidență riscurile pe care activitățile 
offshore de explorare și producție a 
petrolului și gazelor le reprezintă pentru 
transportul maritim și mediul marin.
Utilizarea capacității de intervenție a 
Agenției trebuie extinsă în mod explicit 
pentru a include intervenția în situații de 
poluare cauzată de astfel activități. În plus, 
Agenția trebuie să acorde Comisiei 
asistență în evaluarea gradului de siguranță 
al instalațiilor offshore mobile de petrol și 
gaze pentru a identifica eventualele puncte 
slabe, contribuția Agenției în acest sens 
bazându-se pe expertiza pe care aceasta a 
dobândit-o cu privire la siguranța și 

(8) Unele evenimente recente au scos în 
evidență riscurile pe care activitățile 
offshore de explorare, producție și
transport de petrol și gaze le reprezintă 
pentru transportul maritim și mediul marin.
Utilizarea capacității de intervenție a 
Agenției trebuie extinsă în mod explicit 
pentru a include intervenția în situații de 
poluare cauzată de astfel activități. În plus, 
Agenția trebuie să acorde Comisiei 
asistență în evaluarea gradului de siguranță 
al instalațiilor offshore mobile de petrol și 
gaze (inclusiv al instalațiilor de transport)
pentru a identifica eventualele puncte 
slabe, contribuția Agenției în acest sens 
bazându-se pe expertiza pe care aceasta a 
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securitatea maritimă, la prevenirea poluării 
cauzate de nave și la intervenția în caz de 
poluare marină.

dobândit-o cu privire la siguranța și 
securitatea maritimă, la prevenirea poluării 
cauzate de nave și la intervenția în caz de 
poluare marină.

Or. lt

Amendamentul 20
Corinne Lepage

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Unele evenimente recente au scos în 
evidență riscurile pe care activitățile 
offshore de explorare și producție a 
petrolului și gazelor le reprezintă pentru 
transportul maritim și mediul marin.
Utilizarea capacității de intervenție a 
Agenției trebuie extinsă în mod explicit 
pentru a include intervenția în situații de 
poluare cauzată de astfel activități. În plus, 
Agenția trebuie să acorde Comisiei 
asistență în evaluarea gradului de siguranță 
al instalațiilor offshore mobile de petrol și 
gaze pentru a identifica eventualele puncte 
slabe, contribuția Agenției în acest sens 
bazându-se pe expertiza pe care aceasta a 
dobândit-o cu privire la siguranța și 
securitatea maritimă, la prevenirea poluării 
cauzate de nave și la intervenția în caz de 
poluare marină.

(8) Unele evenimente recente au scos în 
evidență riscurile pe care activitățile 
offshore de explorare și producție a 
petrolului și gazelor le reprezintă pentru 
transportul maritim, mediul marin și zonele 
de coastă. Utilizarea capacității de 
intervenție a Agenției trebuie extinsă în 
mod explicit pentru a include intervenția în 
situații de poluare cauzată de astfel 
activități. În plus, Agenția trebuie să acorde 
Comisiei asistență în evaluarea gradului de 
siguranță al instalațiilor offshore mobile de 
petrol și gaze pentru a identifica 
eventualele puncte slabe, contribuția 
Agenției în acest sens bazându-se pe 
expertiza pe care aceasta a dobândit-o cu 
privire la siguranța și securitatea maritimă, 
la prevenirea poluării cauzate de nave și la 
intervenția în caz de poluare marină.

Or. en

Amendamentul 21
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 10 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Agenția s-a impus, la nivelul UE, ca 
furnizor recunoscut de date de trafic 
maritim, aceste date fiind utile și relevante 
pentru celelalte activități ale UE. Prin 
activitățile desfășurate, în special în ceea ce 
privește controlul efectuat de statul 
portului, monitorizarea traficului și a 
rutelor maritime, precum și asistența în 
urmărirea potențialilor poluatori, Agenția 
trebuie să contribuie la consolidarea 
sinergiilor la nivelul UE cu privire la 
anumite operațiuni ale pazei de coastă. În 
plus, prin activitățile de colectare și 
monitorizare a datelor, Agenția trebuie să 
acumuleze, de asemenea, informații 
esențiale privind posibilele riscuri pe care 
explorarea și producția de petrol și gaze în 
zonele offshore le prezintă pentru 
transportul maritim și mediul marin.

(10) Agenția s-a impus, la nivelul UE, ca 
furnizor recunoscut de date de trafic 
maritim, aceste date fiind utile și relevante 
pentru celelalte activități ale UE. Prin 
activitățile desfășurate, în special în ceea ce 
privește controlul efectuat de statul 
portului, monitorizarea traficului și a 
rutelor maritime, precum și asistența în 
urmărirea potențialilor poluatori, Agenția 
trebuie să contribuie la consolidarea 
sinergiilor la nivelul UE cu privire la 
anumite operațiuni ale pazei de coastă. În 
plus, prin activitățile de colectare și 
monitorizare a datelor, Agenția trebuie să 
acumuleze, de asemenea, informații 
esențiale privind posibilele riscuri pe care 
explorarea, producția și transportul de 
petrol și gaze în zonele offshore le prezintă 
pentru transportul maritim și mediul marin.

Or. lt

Amendamentul 22
Matthias Groote

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 10 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Agenția s-a impus, la nivelul UE, ca 
furnizor recunoscut de date de trafic 
maritim, aceste date fiind utile și relevante 
pentru celelalte activități ale UE. Prin 
activitățile desfășurate, în special în ceea ce 
privește controlul efectuat de statul 
portului, monitorizarea traficului și a 
rutelor maritime, precum și asistența în 
urmărirea potențialilor poluatori, Agenția 
trebuie să contribuie la consolidarea 
sinergiilor la nivelul UE cu privire la 
anumite operațiuni ale pazei de coastă. În 
plus, prin activitățile de colectare și 

(10) Agenția s-a impus, la nivelul UE, ca 
furnizor recunoscut de date de trafic 
maritim, aceste date fiind utile și relevante 
pentru celelalte activități ale UE. Prin 
activitățile desfășurate, în special în ceea ce 
privește controlul efectuat de statul 
portului, monitorizarea traficului și a 
rutelor maritime, precum și asistența în 
urmărirea potențialilor poluatori, Agenția 
trebuie să contribuie la consolidarea 
sinergiilor la nivelul UE cu privire la 
anumite operațiuni ale pazei de coastă. În 
plus, prin intermediul unui studiu, ar 
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monitorizare a datelor, Agenția trebuie să 
acumuleze, de asemenea, informații 
esențiale privind posibilele riscuri pe care 
explorarea și producția de petrol și gaze în 
zonele offshore le prezintă pentru 
transportul maritim și mediul marin.

trebui verificat dacă agenția ar trebui să 
preia în viitor astfel de atribuții în calitate 
de serviciu european de coastă de pază, 
pentru a permite autorităților să acționeze 
mai rapid și într-un mod mai adecvat. În 
plus, prin activitățile de colectare și 
monitorizare a datelor, Agenția trebuie să 
acumuleze, de asemenea, informații 
esențiale privind posibilele riscuri pe care 
explorarea și producția de petrol și gaze în 
zonele offshore le prezintă pentru 
transportul maritim și mediul marin.

Or. de

Amendamentul 23
Bart Staes

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 12 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Agenția efectuează inspecții pentru a 
asista Comisia în evaluarea aplicării 
legislației UE în mod eficace. Trebuie 
definit în mod clar rolul individual al 
Agenției, al Comisiei, al statelor membre 
și al Consiliului de administrație.

(12) În special, Agenția ar trebui să 
acorde asistență Comisiei la realizarea 
inspecțiilor în țările terțe din regiunea 
mediteraneană și regiunea Mării Negre în 
ale căror ape se desfășoară activități de 
explorare și producție de petrol și gaze, 
precum și la asistarea țărilor terțe 
respective să își protejeze capacitatea de 
îmbunătățire a siguranței operațiunilor 
lor offshore.

Or. en

Amendamentul 24
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 12 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Agenția efectuează inspecții pentru a 
asista Comisia în evaluarea aplicării 
legislației UE în mod eficace. Trebuie 
definit în mod clar rolul individual al 
Agenției, al Comisiei, al statelor membre și 
al Consiliului de administrație.

(12) Agenția efectuează inspecții pentru a 
asista Comisia în evaluarea aplicării 
legislației UE în mod eficace. Trebuie 
definit în mod clar rolul individual al 
Agenției, al Comisiei, al statelor membre și 
al Consiliului de administrație. În special, 
Agenția ar trebui să acorde asistență 
Comisiei la realizarea inspecțiilor în țările 
terțe din regiunea mediteraneană și 
regiunea Mării Negre și regiunea Mării 
Baltice în ale căror ape se desfășoară 
activități de explorare și producție de 
petrol și gaze.

Or. lt

Amendamentul 25
Matthias Groote

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 12 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Agenția efectuează inspecții pentru a 
asista Comisia în evaluarea aplicării 
legislației UE în mod eficace. Trebuie 
definit în mod clar rolul individual al 
Agenției, al Comisiei, al statelor membre și 
al Consiliului de administrație.

(12) Agenția efectuează inspecții pentru a 
asista Comisia în evaluarea aplicării 
legislației UE în mod eficace. Trebuie 
definit în mod clar rolul individual al 
Agenției, al Comisiei, al statelor membre și 
al Consiliului de administrație. Cooperarea 
cu statele terțe la implementarea 
sarcinilor ar trebui întărită, pentru a 
permite o abordare mai rapidă.

Or. de

Amendamentul 26
João Ferreira

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 
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Regulamentul (CE) nr. 1406/2002
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Agenția furnizează statelor membre și 
Comisiei asistența tehnică și științifică 
necesară, precum și expertiză de înalt nivel 
pentru a le ajuta să aplice corect legislația 
Uniunii în domeniul siguranței maritime, al 
securității maritime și al prevenirii poluării 
cauzate de navele maritime, să 
monitorizeze aplicarea acesteia și să 
evalueze eficacitatea măsurilor adoptate.

(2) Agenția furnizează statelor membre și 
Comisiei asistența tehnică și științifică 
necesară, precum și expertiză de înalt nivel 
pentru a le ajuta să aplice corect legislația
relevantă a Uniunii în domeniul siguranței 
maritime, al securității maritime, al
protecției marine a mediului, în special 
prin asigurarea prevenirii poluării cauzate 
de navele maritime, de instalațiile offshore 
mobile de petrol și gaze și de platformele 
maritime de gaze și de terminalele de 
gazoducte, să monitorizeze aplicarea 
acesteia și să evalueze eficacitatea 
măsurilor adoptate.

Or. en

Amendamentul 27
João Ferreira

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 
Regulamentul (CE) nr. 1406/2002
Articolul 1 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Agenția sprijină și rețelele de 
coordonare costieră transfrontalieră în 
vederea dezvoltării cooperării, 
concentrându-se mai explicit asupra 
prevenirii dezastrelor, permițând rețelelor 
să beneficieze atât de asistența tehnică și 
științifică din partea Agenției, cât și de 
cunoștințele tehnice de care dispun 
autoritățile locale și regionale cu privire 
la caracteristicile specifice și condițiile 
locale. 

Or. pt



AM\864120RO.doc 11/16 PE462.560v03-00

RO

Amendamentul 28
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 
Regulamentul (CE) nr. 1406/2002
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a asigura realizarea în mod 
corespunzător a obiectivelor stabilite la 
articolul 1, Agenția îndeplinește atribuțiile 
enumerate la alineatul (2) al prezentului 
articol în domeniul siguranței maritime, al 
securității maritime, al prevenirii poluării 
cauzate de nave maritime și al intervenției 
în situații de poluare marină.

(1) Pentru a asigura realizarea în mod 
corespunzător a obiectivelor stabilite la 
articolul 1, Agenția îndeplinește atribuțiile 
enumerate la alineatul (2) al prezentului 
articol în domeniul siguranței maritime, al 
securității maritime, al prevenirii poluării 
cauzate de nave maritime și de instalațiile 
offshore mobile de petrol și gaze (inclusiv 
de instalațiile de transport) și al 
intervenției în situații de poluare marină.

Or. lt

Amendamentul 29
João Ferreira

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 
Regulamentul (CE) nr. 1406/2002
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a asigura realizarea în mod 
corespunzător a obiectivelor stabilite la 
articolul 1, Agenția îndeplinește atribuțiile 
enumerate la alineatul (2) al prezentului 
articol în domeniul siguranței maritime, al 
securității maritime, al prevenirii poluării 
cauzate de nave maritime și al intervenției 
în situații de poluare marină.

(1) Pentru a asigura realizarea în mod 
corespunzător a obiectivelor stabilite la 
articolul 1, Agenția îndeplinește atribuțiile 
enumerate la alineatul (2) al prezentului 
articol în domeniul siguranței maritime, al 
securității maritime, al prevenirii poluării 
cauzate de nave maritime, de instalațiile 
offshore mobile de petrol și gaze, inclusiv 
de terminalele de gazoducte, și al 
intervenției în situații de poluare marină.
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Or. en

Amendamentul 30
Bart Staes

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 1406/2002
Articolul 2 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) extinderea sistemului electronic de 
detectare existent la alte tipuri de nave.

Or. en

Amendamentul 31
Bart Staes

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 
Regulamentul (CE) nr. 1406/2002
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea îndeplinirii atribuțiilor care 
îi sunt încredințate și pentru a acorda 
Comisiei asistență în îndeplinirea sarcinilor 
ce îi revin în temeiul tratatului, în special 
evaluarea punerii în aplicare a legislației 
Uniunii în mod eficace, Agenția efectuează 
inspecții în statele membre.

(1) În vederea îndeplinirii atribuțiilor care 
îi sunt încredințate și pentru a acorda 
Comisiei asistență în îndeplinirea sarcinilor 
ce îi revin în temeiul tratatului, în special 
evaluarea punerii în aplicare a legislației 
Uniunii în mod eficace, Agenția asistă 
Comisia la revizuirea evaluărilor de 
impact asupra mediului și efectuează 
inspecții în statele membre.

Or. en

Justificare

EMSA ar putea juca un rol și în verificarea evaluărilor de impact asupra mediului (EIM) 
pentru activitățile offshore, pentru a evita impactul ecologic negativ asupra sistemelor marine 
extrem de sensibile.
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Amendamentul 32
Bart Staes

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 
Regulamentul (CE) nr. 1406/2002
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

De asemenea, Agenția efectuează inspecții 
în numele Comisiei în țări terțe conform 
legislației UE, în special cu privire la 
organizațiile recunoscute de UE în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
391/2009 al Parlamentului European și al 
Consiliului și la formarea și atestarea 
navigatorilor în conformitate cu Directiva 
2008/106/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului.

De asemenea, Agenția efectuează inspecții 
în numele Comisiei în țări terțe conform 
legislației UE, în special cu privire la 
organizațiile recunoscute de UE în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
391/2009 al Parlamentului European și al 
Consiliului și la formarea și atestarea 
navigatorilor în conformitate cu Directiva 
2008/106/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului. În special, Agenția acordă 
asistență Comisiei la realizarea 
inspecțiilor în țările terțe din regiunea 
mediteraneană și regiunea Mării Negre în 
ale căror ape se desfășoară activități de 
explorare și producție de petrol și gaze, 
precum și la asistarea țărilor terțe 
respective să își protejeze capacitatea de 
îmbunătățire a siguranței operațiunilor 
lor offshore.

Or. en

Amendamentul 33
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 
Regulamentul (CE) nr. 1406/2002
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

De asemenea, Agenția efectuează inspecții 
în numele Comisiei în țări terțe conform 

De asemenea, Agenția efectuează inspecții 
în numele Comisiei în țări terțe conform 
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legislației UE, în special cu privire la 
organizațiile recunoscute de UE în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
391/2009 al Parlamentului European și al 
Consiliului și la formarea și atestarea 
navigatorilor în conformitate cu Directiva 
2008/106/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului.

legislației UE, în special cu privire la 
organizațiile recunoscute de UE în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
391/2009 al Parlamentului European și al 
Consiliului și la formarea și atestarea 
navigatorilor în conformitate cu Directiva 
2008/106/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului și în țările terțe din regiunea 
mediteraneană, regiunea Mării Negre și 
regiunea Mării Baltice, în ale căror ape se 
desfășoară activități de explorare și 
producție de petrol și gaze.

Or. lt

Amendamentul 34
João Ferreira

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 
Regulamentul (CE) nr. 1406/2002
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La cererea Comisiei, Consiliul de 
administrație poate decide, cu acordul 
statelor membre interesate, înființarea de 
centre regionale necesare pentru 
îndeplinirea atribuțiilor Agenției în modul 
cel mai eficient și eficace.

(3) La cererea Comisiei, Consiliul de 
administrație poate decide, cu acordul și 
cooperarea statelor membre interesate, 
înființarea de centre regionale necesare 
pentru îndeplinirea atribuțiilor Agenției în 
modul cel mai eficient și eficace, sporind 
cooperarea cu rețelele regionale și 
naționale existente care deja pun în 
practică măsuri de prevenire.

Or. en

Amendamentul 35
Rovana Plumb

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Regulamentul (CE) nr. 1406/2002
Articolul 16 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Directorul executiv este numit și demis 
de Consiliul de administrație. Numirea se 
face pe baza unei liste de candidați propusă 
de Comisie pentru o perioadă de cinci ani, 
pe criterii de merit și aptitudini 
administrative și manageriale atestate, 
precum și de competență și experiență 
relevante în domeniul siguranței maritime, 
al securității maritime, al prevenirii 
poluării cauzate de nave și al intervenției în 
situații de poluare marină. Înainte de a fi 
numit în funcție, candidatul selecționat de 
către Consiliul de administrație poate primi 
invitația de a se adresa comitetului 
competent al Parlamentului European și de 
a răspunde întrebărilor puse de membrii 
acestuia. Consiliul de administrație adoptă 
decizia cu o majoritate de patru cincimi din 
totalul membrilor cu drept de vot.

(1) Directorul executiv este numit și demis 
de Consiliul de administrație. Numirea se 
face pe baza unei liste de candidați propusă 
de Comisie pentru o perioadă de cinci ani, 
pe criterii de merit și aptitudini 
administrative și manageriale atestate, 
precum și de egalitate de gen, competență 
și experiență relevante în domeniul 
siguranței maritime, al securității maritime, 
al prevenirii poluării cauzate de nave și al 
intervenției în situații de poluare marină.
Înainte de a fi numit în funcție, candidatul 
selecționat de către Consiliul de 
administrație poate primi invitația de a se 
adresa comitetului competent al 
Parlamentului European și de a răspunde 
întrebărilor puse de membrii acestuia.
Consiliul de administrație adoptă decizia 
cu o majoritate de patru cincimi din totalul 
membrilor cu drept de vot.

Or. ro

Amendamentul 36
Rovana Plumb

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Regulamentul (CE) nr. 1406/2002
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Șefi de departament sunt numiți pe 
criterii de merit și aptitudini administrative 
și manageriale atestate, precum și de 
competență profesională și experiență 
relevante în domeniul siguranței maritime, 
al securității maritime, al prevenirii 
poluării cauzate de nave și al intervenției în 
situații de poluare marină. Șefii de 
departament sunt numiți sau demiși de 
către directorul executiv, după primirea 

(4) Șefi de departament sunt numiți pe 
criterii de merit și aptitudini administrative 
și manageriale atestate, precum și de 
egalitate de gen, competență profesională 
și experiență relevante în domeniul 
siguranței maritime, al securității maritime, 
al prevenirii poluării cauzate de nave și al 
intervenției în situații de poluare marină.
Șefii de departament sunt numiți sau 
demiși de către directorul executiv, după 
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avizului favorabil din partea Consiliului de 
administrație.

primirea avizului favorabil din partea 
Consiliului de administrație.

Or. ro

Amendamentul 37
João Ferreira

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Regulamentul (CE) nr. 1406/2002
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Directorul executiv este numit și demis 
de Consiliul de administrație. Numirea se 
face pe baza unei liste de candidați propusă 
de Comisie pentru o perioadă de cinci ani, 
pe criterii de merit și aptitudini 
administrative și manageriale atestate, 
precum și de competență și experiență 
relevante în domeniul siguranței maritime, 
al securității maritime, al prevenirii 
poluării cauzate de nave și al intervenției în 
situații de poluare marină. Înainte de a fi 
numit în funcție, candidatul selecționat de 
către Consiliul de administrație poate primi 
invitația de a se adresa comitetului 
competent al Parlamentului European și de 
a răspunde întrebărilor puse de membrii 
acestuia. Consiliul de administrație adoptă 
decizia cu o majoritate de patru cincimi din 
totalul membrilor cu drept de vot.

(1) Directorul executiv este numit și demis 
de Consiliul de administrație. Numirea se 
face pe baza unei liste de candidați propusă 
de Comisie pentru o perioadă de cinci ani, 
pe criterii de merit și aptitudini 
administrative și manageriale atestate, 
precum și de competență și experiență 
relevante în domeniul siguranței maritime, 
al securității maritime, al prevenirii 
poluării cauzate de nave maritime, de 
instalațiile offshore mobile de petrol și
gaze, inclusiv de terminalele de gazoducte, 
și al intervenției în situații de poluare 
marină. Înainte de a fi numit în funcție, 
candidatul selecționat de către Consiliul de 
administrație poate primi invitația de a se 
adresa comitetului competent al 
Parlamentului European și de a răspunde 
întrebărilor puse de membrii acestuia.
Consiliul de administrație adoptă decizia 
cu o majoritate de patru cincimi din totalul 
membrilor cu drept de vot.

Or. en


