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Amendement 1
Jutta Haug

Ontwerpresolutie
Visum 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de gezamenlijke verklaring van 
het Europees Parlement, de Raad en de 
Europese commissie over de 
gedecentraliseerde agentschappen van 
19 juli 2012,

Or. en

Amendement 2
Jutta Haug

Ontwerpresolutie
Visum 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de  bij de gezamenlijke verklaring 
van 19 juli 2012 gevoegde 
gemeenschappelijke aanpak voor 
gedecentraliseerde EU-agentschappen,

Or. en

Amendement 3
Jutta Haug

Ontwerpresolutie
Bijlage – deel B – artikel 1 – alinea 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. Het Agentschap staat onder leiding van 
een uitvoerend directeur, die door de raad 
van bestuur wordt benoemd op basis van 

1. Het Agentschap staat onder leiding van 
een uitvoerend directeur, die door de raad 
van bestuur wordt benoemd op basis van 
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een door de Commissie voorgestelde lijst 
van kandidaten die is opgesteld na een in 
het Publicatieblad van de Europese Unie en 
in andere tijdschriften of op internetsites 
gepubliceerde oproep tot het indienen van 
blijken van belangstelling. De 
ambtstermijn van de uitvoerend directeur 
bedraagt vijf jaar en kan worden verlengd.

een door de Commissie voorgestelde lijst 
van kandidaten die is opgesteld na een in 
het Publicatieblad van de Europese Unie en 
in andere tijdschriften of op internetsites 
gepubliceerde oproep tot het indienen van 
blijken van belangstelling. De 
ambtstermijn van de uitvoerend directeur 
bedraagt vijf jaar en kan eenmaal worden 
verlengd.

Or. en

Amendement 4
Marina Yannakoudakis

Ontwerpresolutie
Bijlage – deel B – artikel 1 – alinea 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

De kandidaat-uitvoerend directeur van 
het Europees Milieuagentschap overlegt, 
voorafgaand aan een hoorzitting van de 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid 
en voedselveiligheid, een schriftelijke 
routekaart met de strategie voor zijn/haar 
vijfjarige ambtstermijn. 

Or. en


