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Návrh zprávy
Matthias Groote
(PE510.522v01-00)

Doporučení Komisi o právech Parlamentu v rámci postupu jmenování 
budoucích výkonných ředitelů Evropské agentury pro životní prostředí –
změna článku 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 ze 
dne 23. dubna 2009 o Evropské agentuře pro životní prostředí a Evropské 
informační a pozorovací síti pro životní prostředí
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Pozměňovací návrh 1
Jutta Haug

Návrh usnesení
Právní východisko 2 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na společné prohlášení 
Evropského parlamentu, Rady EU a 
Evropské komise o decentralizovaných 
agenturách ze dne 19. července 2012,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Jutta Haug

Návrh usnesení
Právní východisko 2 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na společný přístup ve věci 
decentralizovaných agentur EU připojený 
ke společnému prohlášení ze dne 
19. července 2012;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Jutta Haug

Návrh usnesení
Příloha – část B – čl. 1 – pododstavec 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. V čele agentury stojí výkonný ředitel 
jmenovaný správní radou na základě 
seznamu kandidátů navrženého Komisí 
po zveřejnění výzvy k vyjádření zájmu 
v Úředním věstníku Evropské unie a 

1. V čele agentury stojí výkonný ředitel 
jmenovaný správní radou na základě 
seznamu kandidátů navrženého Komisí 
po zveřejnění výzvy k vyjádření zájmu 
v Úředním věstníku Evropské unie a 
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v jiném tisku nebo na internetu. Funkční 
období výkonného ředitele je pětileté 
a obnovitelné.

v jiném tisku nebo na internetu. Funkční 
období výkonného ředitele je pětileté 
a jednou obnovitelné.

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Příloha – část B – čl. 1 – pododstavec 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Kandidát navržený na pozici výkonného 
ředitele Evropské agentury pro životní 
prostředí poskytne před slyšením ve 
Výboru pro životní prostředí, veřejné 
zdraví a bezpečnost potravin písemně 
vypracovaný plán obsahující jeho strategii 
na pětileté funkční období.

Or. en


