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Amendamentul 1
Jutta Haug

Propunere de rezoluție
Referirea 2 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Declarația comună din 
19 iulie 2012 a Parlamentului European, 
a Consiliului UE și a Comisiei Europene 
privind agențiile descentralizate,

Or. en

Amendamentul 2
Jutta Haug

Propunere de rezoluție
Referirea 2 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere abordarea comună 
privind agențiile descentralizate ale UE, 
anexată la Declarația comună din 19 iulie 
2012,

Or. en

Amendamentul 3
Jutta Haug

Propunere de rezoluție
Anexă – partea B – articolul 1 – paragraful 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(1) Agenția este condusă de un director 
executiv numit de consiliul de 
administrație pe baza unei liste de 
candidați propuși de Comisie în urma unei 
invitații de manifestare a interesului 
publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii 

(1) Agenția este condusă de un director 
executiv numit de consiliul de 
administrație pe baza unei liste de 
candidați propuși de Comisie în urma unei 
invitații de manifestare a interesului 
publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii 
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Europene și în alte publicații sau pe 
internet. Mandatul directorului executiv 
este de cinci ani și poate fi reînnoit.

Europene și în alte publicații sau pe 
internet. Mandatul directorului executiv 
este de cinci ani și poate fi reînnoit o 
singură dată.

Or. en

Amendamentul 4
Marina Yannakoudakis

Propunere de rezoluție
Anexă – partea B – articolul 1 – paragraful 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Candidatul propus pentru postul de 
director executive al Agenției Europene 
de Mediu prezintă, înainte de audierea sa 
în cadrul Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranța alimentară, o foaie de 
parcurs în care își prezintă strategia 
pentru mandatul său de cinci ani.

Or. en


