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Συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου 
κατά τη διαδικασία διορισμού των μελλοντικών εκτελεστικών διευθυντών του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος - τροποποίηση του άρθρου 9 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 401/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την ίδρυση του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και 
παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον
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Τροπολογία 1
Jutta Haug

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την Κοινή Δήλωση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής σχετικά με τους 
αποκεντρωμένους οργανισμούς της 19ης 
Ιουλίου 2012,

Or. en

Τροπολογία 2
Jutta Haug

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την κοινή προσέγγιση 
έναντι των αποκεντρωμένων οργανισμών 
της ΕΕ που έχει προσαρτηθεί στην Κοινή 
Δήλωση της 19ης Ιουλίου 2012,

Or. en

Τροπολογία 3
Jutta Haug

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – μέρος B – Άρθρο 1 – εδάφιο 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. Ο Οργανισμός έχει ως επικεφαλής 
εκτελεστικό διευθυντή που διορίζεται από 
το Διοικητικό Συμβούλιο από κατάλογο 
υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή μετά 

1. Ο Οργανισμός έχει ως επικεφαλής 
εκτελεστικό διευθυντή που διορίζεται από 
το Διοικητικό Συμβούλιο από κατάλογο 
υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή μετά 
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από πρόσκληση για την εκδήλωση 
ενδιαφέροντος, η οποία δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και σε άλλες περιοδικές εκδόσεις 
ή σε ιστοθέσεις του Διαδικτύου. Η 
διάρκεια της θητείας του εκτελεστικού 
διευθυντή είναι επταετής και μπορεί να 
ανανεωθεί.

από πρόσκληση για την εκδήλωση 
ενδιαφέροντος, η οποία δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και σε άλλες περιοδικές εκδόσεις 
ή σε ιστοθέσεις του Διαδικτύου. Η 
διάρκεια της θητείας του εκτελεστικού 
διευθυντή είναι επταετής και μπορεί να 
ανανεωθεί μία φορά.

Or. en

Τροπολογία 4
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – μέρος B – Άρθρο 1 – εδάφιο 3 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ο υποψήφιος που προτείνεται για τη θέση 
του εκτελεστικού διευθυντή του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος 
προσκομίζει, πριν από την ακρόαση 
ενώπιον της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων, γραπτό χάρτη πορείας που 
περιλαμβάνει τη στρατηγική του για την 
πενταετή θητεία του.

Or. en


