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Grozījums Nr. 1
Michèle Rivasi

Rezolūcijas priekšlikums
7.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 17. jūnija 
Direktīvu 2008/56/EK, ar ko izveido 
sistēmu Kopienas rīcībai jūras vides 
politikas jomā (Jūras stratēģijas 
pamatdirektīva)1,

Or. en

Grozījums Nr. 2
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Rezolūcijas priekšlikums
10.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 11. un 191. pantu,

Or. en

Grozījums Nr. 3
Vicky Ford, Michèle Rivasi, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
12.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā negadījumu uz platformas 
„Deepwater Horizon”, kura dēļ traģiski 
gāja bojā cilvēki un tika nodarīts nopietns 

                                               
1 OV L 164, 25.6.2008., 19. lpp.



PE462.887v01-00 4/66 AM\864968LV.doc

LV

kaitējums videi,

Or. en

Grozījums Nr. 4
Michèle Rivasi

Rezolūcijas priekšlikums
12.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 11. un 191. pantu,

Or. en

Grozījums Nr. 5
Michèle Rivasi

Rezolūcijas priekšlikums
12.b atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Padomes 1992. gada 
21. maija Direktīvu 92/43/EEK par 
dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un 
floras aizsardzību (Dzīvotņu direktīva),

Or. en

Grozījums Nr. 6
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
12.b atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā ASV Nacionālo komisiju 
jautājumā par noplūdi no uzņēmuma 
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„BP” platformas „Deepwater Horizon” 
un par urbšanas darbiem jūrā,

Or. en

Grozījums Nr. 7
Peter Skinner, Michèle Rivasi, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā LESD 194. pantā ir īpaši 
aizsargātas dalībvalstu tiesības paredzēt 
nosacījumus savu energoresursu 
izmantošanai;

A. tā kā LESD 194. pantā ir īpaši 
aizsargātas dalībvalstu tiesības paredzēt 
nosacījumus savu energoresursu 
izmantošanai, vienlaikus arī ievērojot 
solidaritāti un rūpējoties par vides 
aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Vicky Ford, Michèle Rivasi, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
Aa apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Aa. tā kā saskaņā ar LESD 191. pantu 
Savienības vides politika ir vērsta uz 
augsta līmeņa aizsardzības nodrošināšanu 
un balstīta uz piesardzības principu un 
principu, ka būtu jāveic profilakse, ka 
kaitējums videi pirmām kārtām jānovērš 
tā izcelsmes vietā un ka piesārņotājam 
būtu jāmaksā,

Or. en
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Grozījums Nr. 9
Vicky Ford, Peter Skinner, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
B apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā vietējie naftas un gāzes avoti 
sniedz būtisku ieguldījumu Eiropas 
enerģētikas vajadzību risināšanā un tiem ir 
ļoti svarīga nozīme Eiropas energoapgādes 
drošības panākšanā;

B. tā kā vietējie naftas un gāzes avoti 
sniedz būtisku ieguldījumu pašreizējo
Eiropas enerģētikas vajadzību risināšanā 
un tiem pašlaik ir ļoti svarīga nozīme 
Eiropas energoapgādes drošības panākšanā 
un enerģijas avotu dažādošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Michèle Rivasi

Rezolūcijas priekšlikums
B apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā vietējie naftas un gāzes avoti 
sniedz būtisku ieguldījumu Eiropas 
enerģētikas vajadzību risināšanā un tiem ir 
ļoti svarīga nozīme Eiropas 
energoapgādes drošības panākšanā;

B. tā kā vietējie naftas un gāzes avoti 
sniedz ieguldījumu Eiropas pašreizējo
enerģētikas vajadzību risināšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Theodoros Skylakakis

Rezolūcijas priekšlikums
Ca apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ca. tā kā Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Jūras tiesību konvencijā (UNCLOS) 
noteikts okeānos un jūrās veicamām 
darbībām piemērojamais tiesiskais 
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regulējums, tostarp attiecībā uz 
kontinentālā šelfa nodalījumu un 
ekskluzīvo ekonomisko zonu (EEZ);

Or. en

Grozījums Nr. 12
Peter Skinner, Vicky Ford, Michèle Rivasi Fiona Hall, Marisa Matias, Maria Da Graça 
Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
Ca apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ca. tā kā naftas noplūde no platformas 
„Deepwater Horizon” ir pierādījusi, cik 
postoša videi un cilvēku dzīvībām var būt 
naftas ieguve ārkārtējos apstākļos un cik 
milzīgas ekonomiskas izmaksas var radīt 
šādi kaitējumi videi;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Vicky Ford, Peter Skinner, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
Ca apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ca. tā kā jebkādiem negadījumiem varētu 
būt pārrobežu mēroga sekas un tādēļ ir 
pamatoti veikt iepriekšēju sagatavošanos 
attiecībā uz ES piesārņojuma novēršanas 
spējām, ņemot vērā negadījumus, kas 
notiek ārpus ES ūdeņiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 14
Michèle Rivasi

Rezolūcijas priekšlikums
Ca apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ca. tā kā jebkādam negadījumam būtu 
pārrobežu mēroga sekas un tādēļ ES ir 
pamatots iemesls novērst un mazināt šā 
negadījuma sekas, kā arī veikt iepriekšēju 
sagatavošanos attiecībā uz ES 
piesārņojuma novēršanas spējām, ņemot 
vērā negadījumus, kas notiek ārpus ES 
ūdeņiem;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Zigmantas Balčytis

Rezolūcijas priekšlikums
Ca apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ca. tā kā ir jāgarantē naftas un dabas 
gāzes ieguves izpētes drošums un 
godīgums un Eiropas pilsoņu un vides 
maksimāla aizsardzība;

Or. lt

Grozījums Nr. 16
Zigmantas Balčytis

Rezolūcijas priekšlikums
Cb apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Cb. norāda, ka dalībvalstu dažādo 
regulatīvo mehānismu dēļ ir daudz grūtāk 
panākt saskaņotus drošības pasākumus 
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un ka tas rada papildu finansiālu slogu 
uzņēmumiem un apgrūtina iekšējā tirgus 
pareizu un nevainojamu darbību;

Or. lt

Grozījums Nr. 17
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
Cc apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Cc. tā kā dažos ieteikumos, ar kuriem 
nākusi klajā ASV Nacionālā komisija 
jautājumā par noplūdi no uzņēmuma 
„BP” platformas „Deepwater Horizon” 
un par urbšanas darbiem jūrā, ir minēta 
virkne darbību, ko dažviet Eiropas 
Savienībā īsteno jau 20 vai vairāk gadu; 

Or. en

Grozījums Nr. 18
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
Cd apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Cd. tā kā negadījums Meksikas līcī lika 
nozares pārstāvjiem un kompetentajām 
iestādēm izveidot forumus, piemēram, 
GIRG1 un OSPRAG2, lai tajos izvērtētu 
negadījumā gūto pieredzi; tā kā daudzas 
no šīm iniciatīvām jau ir sniegušas 
konkrētus rezultātus;

                                               
1 Pasaules Rūpniecības reaģēšanas grupa
2 Naftas noplūdes novēršanas un reaģēšanas grupa
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Or. en

Grozījums Nr. 19
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
Ce apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ce. tā kā 2007. gadā valstīm piederoši 
naftas uzņēmumi saražoja 52 % no naftas 
pasaulē un to kontrolē atradās 88 % no 
reģistrētajiem naftas krājumiem; tā kā 
strauji pieaug valsts naftas uzņēmumu 
nozīme salīdzinājumā ar starptautisko 
naftas uzņēmumu nozīmi;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Vicky Ford, Michèle Rivasi, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
Cf apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Cf. tā kā pieredze liecina, ka, nošķirot 
licencēšanas procesu un veselības un 
drošības izvērtēšanu, var izvairīties no 
iespējamiem interešu konfliktiem vai 
neskaidrību attiecībā uz mērķiem;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Vicky Ford, Fiona Hall, Michèle Rivasi, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
Cg apsvērums (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Cg. tā kā valsts regulatīvajām iestādēm 
pirms licences un galīgās urbšanas 
atļaujas izsniegšanas ir jānovērtē 
uzņēmuma finansiālā dzīvotspēja un 
iespējas, pārliecinoties, ka tam ir 
pietiekams finansējums, tostarp 
civiltiesiskās atbildības apdrošināšana un 
kopīgi fondi;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Vicky Ford, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
Ch apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ch. tā kā jau pastāv dažādi starptautiski 
forumi, tai skaitā NSOAF1, kuros valsts 
regulatīvās iestādes var apmainīties ar 
paraugpraksi;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Vicky Ford, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
Ci apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ci. tā kā Eiropas Komisija ES vārdā jau ir 
pievienojusies reģionālajai Konvencijai 
par jūras vides aizsardzību Atlantijas 

                                               
1 Ziemeļjūras jūras iestāžu forums.
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okeāna ziemeļaustrumu daļā (OSPAR)1; 

Or. en

Grozījums Nr. 24
Vicky Ford, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
Cj apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Cj. tā kā pastāv mehānismi ziņošanai par 
negadījumiem, tostarp arī OSPAR gada 
pārskati, noplūdes un emisiju ziņojumi, 
un tādas pieredzes izplatīšanai, kas gūta 
šādos negadījumos, var izmantot arī 
nereglamentētus ziņošanas veidus, 
piemēram, NSOAF drošības biļetenus;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Vicky Ford, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
Ck apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ck. tā kā vairākos spēkā esošos 
nolīgumos, piemēram, OCES nolīgumā2, 
jau ir noteiktas starptautiskas reaģēšanas 
procedūras gadījumos, kad notiek 
starptautiska mēroga noplūdes;

Or. en

                                                                                                                                                  
1 OSPAR ir juridisks instruments, ar ko pašlaik nosaka starptautisko sadarbību jūras vides aizsardzības jomā 
Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā.
2 Avārijas dienesti sadarbībai jūrā, kuros ietilpst Dānijas, Vācijas, Īrijas, Nīderlandes, Norvēģijas un 
Apvienotās Karalistes apvienības.
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Grozījums Nr. 26
Vicky Ford, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
Cl apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Cl. tā kā ES Iekārtu direktīva vispārīgi 
attiecas uz jūras naftas un gāzes iekārtu 
aprīkojumu, bet no tās darbības jomas ir 
izslēgtas mobilās jūras urbšanas iekārtas 
un to aprīkojums;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Vicky Ford, Michèle Rivasi, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
Cm apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Cm. tā kā Eiropas Komisija, izstrādājot 
un īstenojot ES tiesību aktus par jūras 
drošību, jau saņem tehnisko palīdzību no 
Eiropas Jūras drošības aģentūras un šai 
aģentūrai ir uzticēti darbības uzdevumi 
saistībā ar reaģēšanu uz naftas 
piesārņojumu, satelītnovērošanu un kuģu 
tāldarbības identifikāciju un uzraudzību;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Vicky Ford, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
Cn apsvērums (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Cn. tā kā jau ir pieņemts plašs klāsts 
starptautisko tiesību aktu un starptautisko 
konvenciju, kas attiecas uz jūrām, tostarp 
Eiropas teritoriālajiem ūdeņiem;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Vicky Ford, Michèle Rivasi, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
Co apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Co. tā kā atbildība par naftas noplūžu 
seku likvidēšanu un zaudējumu segšanu 
ir noteikta LESD 191. pantā, ar ko tiek 
ieviests princips „maksā piesārņotājs” un
kas tiek atspoguļots tādos sekundārajos 
tiesību aktos kā Direktīvā par atbildību 
vides jomā un Direktīvā par atkritumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Vicky Ford, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
Cp apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Cp. tā kā attiecībā uz Ziemeļjūru jau ir 
izveidota brīvprātīga naftas piesārņojuma 
kompensēšanas shēma;

Or. en
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Grozījums Nr. 31
Vicky Ford, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. uzsver, ka licenču un citu atļauju 
izsniegšana ogļūdeņražu resursu izpētei un 
izmantošanai ir dalībvalstu prerogatīva un 
ka dalībvalstis pēc saviem ieskatiem var 
izlemt par jebkādu darbību apturēšanu;

1. atzīst, ka licenču un citu atļauju 
izsniegšana ogļūdeņražu resursu izpētei un 
izmantošanai ir dalībvalstu prerogatīva un 
ka dalībvalstis pēc saviem ieskatiem var 
izlemt par jebkādu darbību apturēšanu;
tomēr uzsver, ka licencēšanas procedūrām 
jāatbilst noteiktiem vienotiem ES 
kritērijiem, un norāda, ka dalībvalstīm, 
izsniedzot ogļūdeņražu resursu izpētes un 
ieguves atļaujas, būtu jāpiemēro 
piesardzības princips;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a uzsver, ka vienas dalībvalsts veiktie 
urbšanas darbi jūrā var radīt nopietnas 
sekas pārējām dalībvalstīm, un tādēļ 
uzskata, ka, veicot urbšanas darbus, ir 
jāievēro drošības izpildes kritēriji;

Or. ro

Grozījums Nr. 33
Vicky Ford, Peter Skinner, George Lyon, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a tādēļ uzstāj, ka ieviest ES mēroga 
moratoriju visiem jauniem dziļūdens 
naftas urbumiem ES ūdeņos, lai 
nodrošinātu augstus drošības standartus 
visā Eiropas Savienībā, būtu nesamērīgi;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Michèle Rivasi

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzsver, ka katras dalībvalsts 
likumdošanas un regulatīvajam režīmam ir 
jāpieņem drošumu apliecinošās 
dokumentācijas pieeja;

2. uzsver, ka katras dalībvalsts 
likumdošanas un regulatīvajam režīmam ir 
jānodrošina tas, ka visi tirgus dalībnieki 
iesniedz ar riska novērtējumu pamatotu 
drošumu apliecinošu dokumentāciju par 
katru konkrēto urbuma vietu, šajā 
dokumentācijā pierādot attiecīgajām 
veselības, drošības un vides iestādēm to, 
ka ir izvērtēti visi ar urbuma vietu saistītie 
un citi riski, ir paredzēti nopietni drošības 
kontroles un pārredzamības mehānismi 
un neatkarīgi speciālisti katrā iekārtā 
noteiktos intervālos veic kontroles un 
pārskatīšanas pasākumus;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Vicky Ford, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzsver, ka katras dalībvalsts 
likumdošanas un regulatīvajam režīmam ir 
jāpieņem drošumu apliecinošās 
dokumentācijas pieeja;

2. uzsver, ka katras dalībvalsts 
likumdošanas un regulatīvajam režīmam ir 
jānodrošina tas, ka visi tirgus dalībnieki 
iesniedz ar riska novērtējumu pamatotu 
drošumu apliecinošu dokumentāciju par 
katru konkrēto urbuma vietu, šajā 
dokumentācijā pierādot attiecīgajām 
valsts veselības, drošības un vides 
iestādēm to, ka ir izvērtēti visi ar urbuma 
vietu saistītie un citi riski un katrā iekārtā 
tiek veikti kontroles pasākumi;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho, Michèle Rivasi

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver, ka pirms darbību sākšanas ir 
jāapstiprina drošumu apliecinošā 
dokumentācija un tā ir jāpārskata vismaz 
vienreiz piecu gadu laikā; norāda, ka ir 
jāapstiprina arī jebkādas būtiskas 
izmaiņas, lai drošumu apliecinošā 
dokumentācija kļūtu par aktīvu 
dokumentu, kas tiek pastāvīgi atjaunināts;

3. uzsver, ka ar visu dalībvalstu tiesību 
aktiem un reglamentējošajiem 
noteikumiem atbilstīgi pašreizējai 
paraugpraksei ir jāievieš stingrs režīms, 
kas paredz, ka visi urbšanas darbu 
priekšlikumi ir jāiesniedz kopā ar 
drošumu apliecinošu dokumentāciju, kas 
ir jāapstiprina, pirms šie darbi var tikt 
sākti, un šajā dokumentācijā ir jāiekļauj 
apliecinājums par neatkarīgu trešo pušu 
veiktām pārbaudes procedūrām un 
regulāru ziņojumu sniegšanu; uzsver, ka, 
valsts regulatīvajai iestādei pirms 
urbšanas darbu sākšanas veicot 
regulatīvas pārbaudes, tiks vēl vairāk 
nodrošināta visu risku izvērtēšana un to 
seku mazināšana;

Or. en
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Grozījums Nr. 37
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver, ka pirms darbību sākšanas ir 
jāapstiprina drošumu apliecinošā 
dokumentācija un tā ir jāpārskata vismaz 
vienreiz piecu gadu laikā; norāda, ka ir 
jāapstiprina arī jebkādas būtiskas izmaiņas, 
lai drošumu apliecinošā dokumentācija 
kļūtu par aktīvu dokumentu, kas tiek 
pastāvīgi atjaunināts;

3. uzsver, ka pirms darbību sākšanas ir 
jāapstiprina drošumu apliecinošā 
dokumentācija un tā ir jāpārskata vismaz 
vienreiz piecu gadu laikā; norāda, ka ir 
jāapstiprina arī jebkādas būtiskas izmaiņas, 
lai drošumu apliecinošā dokumentācija 
kļūtu par aktīvu dokumentu, kas tiek 
pastāvīgi atjaunināts, un ka šīs 
dokumentācijas izmantojamība tiks 
garantēta, veicot rūpīgas pārbaudes;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Vicky Ford, Fiona Hall, Peter Skinner, Michèle Rivasi, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a prasa, lai visa drošumu apliecinošā 
dokumentācija kļūtu par dokumentu, kas 
tiek mainīts un pilnveidots tā, ka attiecīgā 
kompetentā iestāde apstiprina materiāli 
tehniskās izmaiņas vai iekārtu maiņu, un
lai visu drošības dokumentāciju 
pārskatītu vismaz reizi piecos gados un šo 
pārskatīšanu veiktu arī neatkarīgas 
regulatīvās iestādes;  uzsver, ka drošumu 
apliecinošajā dokumentācijā ir jāiekļauj 
visas urbuma vietā ievērotās procedūras 
un iekārtas, kas pieejamas, lai novērstu 
iespējamās noplūdes;

Or. en
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Grozījums Nr. 39
Zigmantas Balčytis

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzskata, ka atsevišķi jauni specializēti 
ES tiesību akti var apdraudēt spēkā esošā 
režīmu tīkla stabilitāti, radot novirzes no 
apstiprinātās drošumu apliecinošās 
dokumentācijas pieejas;

svītrots

Or. lt

Grozījums Nr. 40
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzskata, ka atsevišķi jauni specializēti 
ES tiesību akti var apdraudēt spēkā esošā 
režīmu tīkla stabilitāti, radot novirzes no 
apstiprinātās drošumu apliecinošās 
dokumentācijas pieejas;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 41
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzskata, ka atsevišķi jauni specializēti 
ES tiesību akti var apdraudēt spēkā esošā 
režīmu tīkla stabilitāti, radot novirzes no 
apstiprinātās drošumu apliecinošās 

4. uzskata, ka būtu jānodrošina augstāks 
vides, Eiropas pilsoņu un ES rūpniecības 
drošības līmenis un ka attiecīgajai 
rūpniecības nozarei nāktu par labu 
vienkāršots tiesiskais regulējums un 
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dokumentācijas pieejas; līdzvērtīgi konkurences apstākļi; aicina 
Komisiju un dalībvalstis pārskatīt 
progresīvākās izpētes un ieguves darbības 
jūrā un iesniegt priekšlikumus par 
tiesiskā regulējuma uzlabošanu;

Or. ro

Grozījums Nr. 42
Michèle Rivasi

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzskata, ka atsevišķi jauni specializēti 
ES tiesību akti var apdraudēt spēkā esošā 
režīmu tīkla stabilitāti, radot novirzes no 
apstiprinātās drošumu apliecinošās 
dokumentācijas pieejas;

4. uzskata, ka būtu pilnīgi jāizpēta, kādu 
pievienoto vērtību sniegtu pastiprināta ES 
nozīme, paturot prātā nepieciešamību 
izvairīties no tādu jaunu tiesību aktu 
pieņemšanas, kas varētu vājināt 
dalībvalstīs spēkā esošo tiesisko 
regulējumu; atzīst, ka jau pastāv režīmu 
un paraugprakses tīkls un ka spēkā esošie 
tiesību akti nebūtu jāvājina, pieņemot 
jaunus specializētus ES tiesību aktus;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Vicky Ford, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzskata, ka atsevišķi jauni specializēti 
ES tiesību akti var apdraudēt spēkā esošā 
režīmu tīkla stabilitāti, radot novirzes no 
apstiprinātās drošumu apliecinošās 
dokumentācijas pieejas;

4. atzīst, ka jau pastāv režīmu un 
paraugprakses tīkls, un uzskata, ka 
atsevišķi jauni specializēti ES tiesību akti 
var apdraudēt spēkā esošā režīmu tīkla 
stabilitāti, radot novirzes no apstiprinātās 
drošumu apliecinošās dokumentācijas 
pieejas, un, tos pieņemot, nav jācenšas 
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dublēt vai vājināt pastāvošo paraugpraksi;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Zigmantas Balčytis

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a uzskata, ka ir jāpārskata un vairāk 
jāsaskaņo tiesiskais regulējums attiecībā 
uz Eiropas izpētes un ieguves darbībām 
jūrā, lai nodrošinātu visās dalībvalstīs 
vienādi augstus drošības standartus un 
vienādu rīcību, novēršot negadījumus, 
reaģējot uz ārkārtējām situācijām un 
uzņemoties atbildību;

Or. lt

Grozījums Nr. 45
Maria Da Graça Carvalho, Niki Tzavela

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. atbalsta Komisijas vēlmi noteikt 
stingrākus minimālos standartus ES; 
uzskata, ka jautājumi par drošību un vidi ir 
jāiekļauj visos tiesību aktos;

5. atbalsta Komisijas vēlmi noteikt 
stingrākus minimuma standartus ES; 
uzskata, ka jautājumi par drošību un vidi ir 
jāiekļauj visos tiesību aktos un visās 
jomās, kas saistītas ar naftas un gāzes 
ieguvi jūrā, būtu jāpiemēro visaugstākie 
drošības un vides standarti; aicina ES 
izveidot neatkarīgu trešās puses 
pārbaudes mehānismu, lai paaugstinātu 
saskaņošanas līmeni; iesaka izvēlēties šā 
uzdevuma izpildei Eiropas Jūras drošības 
aģentūru;
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Or. en

Grozījums Nr. 46
Vicky Ford, Fiona Hall, Michèle Rivasi, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. atbalsta Komisijas vēlmi noteikt 
stingrākus minimālos standartus ES; 
uzskata, ka jautājumi par drošību un vidi ir 
jāiekļauj visos tiesību aktos;

5. atbalsta Komisijas vēlmi noteikt 
stingrākus minimuma standartus ES; 
uzskata, ka jautājumi par drošību un vidi ir 
jāiekļauj visos tiesību aktos un visās 
jomās, kas saistītas ar naftas un gāzes 
ieguvi jūrā, būtu jāpiemēro visaugstākie 
drošības un vides standarti;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Tiziano Motti

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. atbalsta Komisijas vēlmi noteikt 
stingrākus minimālos standartus ES; 
uzskata, ka jautājumi par drošību un vidi ir 
jāiekļauj visos tiesību aktos;

5. atbalsta Komisijas vēlmi sadarbībā ar 
dalībvalstīm noteikt stingrākus minimuma
standartus ES; uzskata, ka jautājumi par 
drošību un vidi ir jāiekļauj visos tiesību 
aktos;

Or. it

Grozījums Nr. 48
Michèle Rivasi

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a atzīst, ka novērtēšanas procesos, ko 
veic pirms licences piešķiršanas, ir 
jāpiemēro stingri vides jomas kritēriji; 
norāda, ka ogļūdeņražu resursu izpētes 
darbības jūrā rada nopietnu kaitējumu 
dzīvajiem jūras resursiem; tādēļ prasa 
paplašināt Direktīvas par ietekmes uz vidi 
novērtējumu, attiecinot tās arī uz šīm 
darbībām;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Maria Da Graça Carvalho, Niki Tzavela

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzsver, ka tiesību aktu efektivitāte lielā 
mērā ir atkarīga no attiecīgo valsts iestāžu 
kompetences;

6. tomēr brīdina, ka tiesību aktu 
efektivitāte lielā mērā ir atkarīga no 
attiecīgo Eiropas un valsts iestāžu un 
organizāciju kompetences atbilstīgo 
tiesību aktu ieviešanā, pārvaldīšanā un 
izpildē; uzskata, ka Komisijai būtu 
jāiesaistās, lai nodrošinātu dalībvalstu 
iestāžu atbilstīgu rīcību;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Vicky Ford, Fiona Hall, Michèle Rivasi, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzsver, ka tiesību aktu efektivitāte lielā 
mērā ir atkarīga no attiecīgo valsts iestāžu 

6. tomēr brīdina, ka tiesību aktu 
efektivitāte lielā mērā ir atkarīga no 
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kompetences; attiecīgo Eiropas un valsts iestāžu un 
organizāciju kompetences atbilstīgo 
tiesību aktu ieviešanā, pārvaldīšanā un 
izpildē; uzskata, ka Komisijai būtu 
jāraugās, lai tiktu nodrošināta dalībvalstu 
iestāžu atbilstīga rīcība; 

Or. en

Grozījums Nr. 51
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzsver, ka tiesību aktu efektivitāte lielā 
mērā ir atkarīga no attiecīgo valsts iestāžu 
kompetences;

6. uzsver, ka tiesību aktu efektivitāte lielā 
mērā ir atkarīga no tā, cik kvalitatīvi 
attiecīgās valsts iestādes tos īsteno; atzīst, 
ka ES līmeņa uzraudzība un koordinācija 
sekmē visu ES reģionu pieeju 
saskaņošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. uzsver, ka ir svarīgi, lai apmācīti 
speciālisti, kuri izprot vietējos apstākļus, 
veiktu regulāras, daudzveidīgas un rūpīgas 
pārbaudes; norāda, ka ir maz pieredzējušu 
inspektoru; norāda, ka operatoru pārbaužu 
režīma pareizība ir jāapstiprina trešajām 
pusēm;

7. uzsver, ka ir svarīgi, lai apmācīti 
speciālisti, kuri izprot vietējos apstākļus, 
veiktu regulāras, daudzveidīgas un rūpīgas 
pārbaudes; norāda, ka pieredzējušu 
inspektoru skaits ir ierobežots; norāda, ka 
operatoru pārbaužu režīma pareizība ir 
jāapstiprina trešajām pusēm; uzsver valsts 
iestāžu neatkarības nozīmi un to, ka ir 
svarīgi pārredzamā veidā risināt 
iespējamos interešu konfliktus, kas rodas 
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inspektoriem attiecībās ar potenciāliem 
turpmākajiem darba devējiem;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Vicky Ford, Michèle Rivasi, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. uzsver, ka ir svarīgi, lai apmācīti 
speciālisti, kuri izprot vietējos apstākļus, 
veiktu regulāras, daudzveidīgas un rūpīgas 
pārbaudes; norāda, ka ir maz pieredzējušu 
inspektoru; norāda, ka operatoru pārbaužu 
režīma pareizība ir jāapstiprina trešajām 
pusēm;

7. uzsver, ka ir svarīgi, lai neatkarīgi un
apmācīti speciālisti, kuri izprot vietējos 
apstākļus, veiktu regulāras, daudzveidīgas 
un rūpīgas pārbaudes; uzskata, ka 
operatoru pārbaužu režīma pareizība ir 
jāapstiprina arī trešajām pusēm; atbalsta 
dažu dalībvalstu jau īstenotos centienus 
palielināt stingru pārbaužu skaitu;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Michèle Rivasi

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. uzsver, ka ir svarīgi, lai apmācīti 
speciālisti, kuri izprot vietējos apstākļus, 
veiktu regulāras, daudzveidīgas un rūpīgas 
pārbaudes; norāda, ka ir maz pieredzējušu 
inspektoru; norāda, ka operatoru 
pārbaužu režīma pareizība ir jāapstiprina 
trešajām pusēm;

7. uzsver, ka ir svarīgi, lai apmācīti 
speciālisti, kuri izprot vietējos apstākļus, 
veiktu regulāras, daudzveidīgas un rūpīgas 
pārbaudes; norāda, ka gan ES, gan 
dalībvalstu līmenī ir nepieciešams 
turpmāks atbalsts un ieguldījumi 
kvalificētāku pārbaužu tīkla izveidē;

Or. en
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Grozījums Nr. 55
Vicky Ford, Fiona Hall, Michèle Rivasi, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a norāda, ka ir pieredzējušu inspektoru 
skaits ir ierobežots, un prasa veikt lielākus 
ieguldījumus, lai izveidotu kvalificētu 
pārbaužu tīklu visās dalībvalstīs; aicina 
Komisiju izskatīt iespējas, kā tā var 
palīdzēt dalībvalstīm izveidot savas 
inspicējošās iestādes;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Peter Skinner, Michèle Rivasi

Rezolūcijas priekšlikums
7.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.b paplašinot ES tiesību aktus, kas 
attiecas uz jūrā izvietotu iekārtu 
aprīkojumu, būtu jāņem vērā straujā 
tehnoloģiskā attīstība un tas, ka pārāk 
specifiskas prasības var ātri kļūt 
nevajadzīgas; tomēr visam aprīkojumam, 
kas tiek izmantots iekārtās jūrā, ir 
jāatbilst visiem ES standartiem, kā 
noteikts spēkā esošajos un turpmākajos 
tiesību aktos par rūpnieciskajām iekārtām 
un ķimikālijām, piemēram, attiecīgos 
gadījumos Direktīvā 2003/105/EK un 
Direktīvā 2006/42/EK;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
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Rezolūcijas priekšlikums
7.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.b paplašinot ES tiesību aktus, kas 
attiecas uz jūrā izvietotu iekārtu 
aprīkojumu, būtu jāatzīst, ka, ņemot vērā 
straujo tehnoloģisko attīstību, pārāk 
specifiskas prasības var ātri kļūt 
nevajadzīgas;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. pauž bažas, ka ES līmeņa „kontrolieru 
kontrolieri” nesniegs pietiekamu 
pievienoto vērtību, lai kompensētu 
kompetento valsts iestāžu jau tāpat 
ierobežoto regulatīvo resursu 
mazināšanos;

8. aicina Komisiju un dalībvalstis stiprināt 
efektīvu savstarpējo sadarbību un izveidot 
ES „Kontrolieru kontroles” sistēmu, 
izmantojot Eiropas Jūras drošības 
aģentūras kompetenci;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Michèle Rivasi

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. pauž bažas, ka ES līmeņa „kontrolieru 
kontrolieri” nesniegs pietiekamu
pievienoto vērtību, lai kompensētu 
kompetento valsts iestāžu jau tāpat 
ierobežoto regulatīvo resursu 

8. norāda, ka operatoru pārbaužu režīmu 
pareizība ir jāapstiprina trešajām pusēm;
atzīst potenciālu, ko piedāvā Eiropas 
Jūras drošības aģentūra nozīmīgā 
pieredze, kas gūta, veicot naftas noplūdes 
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mazināšanos; negadījumu novēršanu, uzraudzību un 
atklāšanu, kā arī to, ka ES līmeņa 
pārbaudes un revīzijas, ko veic kuģiem, 
jāpaplašina, attiecinot tās arī uz naftas un 
gāzes platformām jūrā;  aicina Komisiju 
izpētīt, vai, izveidojot Eiropas līmeņa 
regulatīvu iestādi darbībām jūrā, kurā 
tiktu apvienotas valstu regulatīvās 
iestādes un kura līdzinātos BEREC 
telekomunikāciju nozarē, varētu radīt
pievienoto vērtību un stiprināt augstāko 
vides un drošības standartu izpildi un 
īstenošanu visā Eiropas Savienībā, 
nemazinot jau tā nelielos cilvēkresursus, 
kas pieejami šajā jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Fiona Hall

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. pauž bažas, ka ES līmeņa „kontrolieru 
kontrolieri” nesniegs pietiekamu 
pievienoto vērtību, lai kompensētu 
kompetento valsts iestāžu jau tāpat 
ierobežoto regulatīvo resursu mazināšanos;

8. pauž bažas, ka ES līmeņa „kontrolieru 
kontroles” sistēma nesniegs pietiekamu 
pievienoto vērtību, lai kompensētu 
kompetento valsts iestāžu jau tāpat 
ierobežoto regulatīvo resursu mazināšanos;
aicina Komisiju izpētīt, vai, izveidojot 
Eiropas līmeņa regulatīvu iestādi 
darbībām jūrā, kurā tiktu apvienotas 
valstu regulatīvās iestādes un kura 
līdzinātos BEREC telekomunikāciju 
nozarē, varētu radīt pievienoto vērtību un 
stiprināt augstāko vides un drošības 
standartu izpildi un īstenošanu visā 
Eiropas Savienībā, nemazinot jau tā 
nelielos cilvēkresursus, kas pieejami šajā 
jomā;

Or. en
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Grozījums Nr. 61
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. pauž bažas, ka ES līmeņa „kontrolieru 
kontrolieri” nesniegs pietiekamu 
pievienoto vērtību, lai kompensētu 
kompetento valsts iestāžu jau tāpat 
ierobežoto regulatīvo resursu mazināšanos;

8. pauž bažas, ka ES līmeņa „kontrolieru 
kontroles” sistēma nesniegs pietiekamu 
pievienoto vērtību, lai kompensētu 
kompetento valsts iestāžu jau tāpat 
ierobežoto regulatīvo resursu mazināšanos;
aicina Komisiju izvērtēt iespēju izveidot 
Eiropas iestādi ES līmeņa drošības 
standartu izstrādei un uzraudzībai 
urbšanas darbu, urbumu izdarīšanas jūrā 
un netradicionālā veidā iegūtu 
ogļūdeņražu resursu jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 62
Vicky Ford

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. pauž bažas, ka ES līmeņa „kontrolieru 
kontrolieri” nesniegs pietiekamu 
pievienoto vērtību, lai kompensētu 
kompetento valsts iestāžu jau tāpat 
ierobežoto regulatīvo resursu mazināšanos;

8. pauž bažas, ka ES līmeņa „kontrolieru 
kontroles” sistēma var nesniegt pietiekamu 
pievienoto vērtību, lai kompensētu valsts 
kompetento iestāžu jau tāpat ierobežoto 
regulatīvo resursu mazināšanos; tomēr visā 
Eiropas Savienībā būtu jākoordinē datu 
apkopošana, paraugprakses apmaiņa un 
reaģēšana uz negadījumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho
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Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. pauž bažas, ka ES līmeņa „kontrolieru 
kontrolieri” nesniegs pietiekamu 
pievienoto vērtību, lai kompensētu 
kompetento valsts iestāžu jau tāpat 
ierobežoto regulatīvo resursu mazināšanos;

8. pauž bažas, ka ES līmeņa „kontrolieru 
kontrolieri” var nesniegt pietiekamu 
pievienoto vērtību, lai kompensētu valsts 
kompetento iestāžu jau tāpat ierobežoto 
regulatīvo resursu mazināšanos; tomēr ES 
līmenī būtu jākoordinē datu apkopošana, 
paraugprakses apmaiņa un reaģēšanai uz 
negadījumiem paredzētie resursi;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. apzinās, ka dalībvalstis varētu panākt 
apjomradītus ietaupījumus, ja 
inspicējošās iestādes sadalītu pienākumus 
attiecībā uz mazāk komplicētām 
darbībām;

svītrots

Or. ro

Grozījums Nr. 65
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. apzinās, ka dalībvalstis varētu panākt 
apjomradītus ietaupījumus, ja inspicējošās 
iestādes sadalītu pienākumus attiecībā uz 
mazāk komplicētām darbībām;

9. atzīst, ka, izmantojot kopīgas 
inspicējošas iestādes dažu mazāka apmēra 
darbību veikšanai, dalībvalstis varētu 
panākt apjomradītus ietaupījumus;
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Or. en

Grozījums Nr. 66
Adam Gierek

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. apzinās, ka dalībvalstis varētu panākt 
apjomradītus ietaupījumus, ja inspicējošās 
iestādes sadalītu pienākumus attiecībā uz 
mazāk komplicētām darbībām;

9. apzinās, ka, izmantojot kopīgas 
inspicējošas iestādes, dalībvalstis varētu 
panākt apjomradītus ietaupījumus;

Or. pl

Grozījums Nr. 67
Vicky Ford, Michèle Rivasi, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
2. apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Informācijas un paraugprakses apmaiņa Novēršana un informācijas un 
paraugprakses apmaiņa

Or. en

Grozījums Nr. 68
Vicky Ford, Michèle Rivasi, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns) ( pēc 2. apakšpunkta)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu 
organizēt kopīgas ES/NSOAF sanāksmes, 
kas radītu iespēju apmainīties ar 
paraugpraksi visas Kopienas līmenī; 
uzsver, ka dalībniekiem būtu jāuzskata šīs 
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sanāksmes par vērtīgām;

Or. en

Grozījums Nr. 69
Vicky Ford, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzskata, ka Vidusjūras, Baltijas jūras 
un Melnās jūras reģiona dalībvalstīm būtu 
jāizveido tādi forumi, kas līdzinās 
Ziemeļjūras jūras iestāžu forumam 
(NSOAF);

10. uzsver to, ka reģionālā iniciatīva ir 
svarīga kā daudzpusējas rīcības pirmais 
līmenis, un uzskata, ka Vidusjūras, Baltijas 
jūras un Melnās jūras reģiona dalībvalstīm 
būtu jāizveido tādi forumi, kas līdzinās 
Ziemeļjūras jūras iestāžu forumam 
(NSOAF), lai uzraudzītu minimuma 
standartu pieņemšanu un izpildi veselības 
un drošības jomā; šajā sakarībā atzinīgi 
vērtē Komisijas iniciatīvu attiecībā uz 
Vidusjūras reģiona jūras iestāžu foruma 
(MOAF) izveidi un mudina tajā 
iesaistīties valstis, kas nav ES dalībvalstis;

Or. en

Grozījums Nr. 70
Michèle Rivasi

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzskata, ka Vidusjūras, Baltijas jūras 
un Melnās jūras reģiona dalībvalstīm būtu 
jāizveido tādi forumi, kas līdzinās 
Ziemeļjūras jūras iestāžu forumam 
(NSOAF);

10. uzsver to, ka reģionālā iniciatīva ir 
svarīga kā daudzpusējas rīcības pirmais 
līmenis, un uzskata, ka Vidusjūras, Baltijas 
jūras un Melnās jūras reģiona dalībvalstīm 
būtu jāizveido tādi forumi, kas līdzinās 
Ziemeļjūras jūras iestāžu forumam 
(NSOAF), lai uzraudzītu minimuma 
standartu pieņemšanu un izpildi drošības 
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jomā; šajā sakarībā atzinīgi vērtē 
Komisijas iniciatīvu attiecībā uz 
Vidusjūras reģiona jūras iestāžu foruma 
(MOAF) izveidi un mudina tajā 
iesaistīties valstis, kas nav ES dalībvalstis;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Adam Gierek

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzskata, ka Vidusjūras, Baltijas jūras 
un Melnās jūras reģiona dalībvalstīm būtu 
jāizveido tādi forumi, kas līdzinās 
Ziemeļjūras jūras iestāžu forumam 
(NSOAF);

10. uzskata, ka Vidusjūras, Baltijas jūras 
un Melnās jūras reģiona dalībvalstīm būtu 
jāizveido tādi forumi, kas līdzinās 
Ziemeļjūras jūras iestāžu forumam 
(NSOAF); uzskata, ka, pieņemot ES 
līmeņa standartus un noteikumus, būtu 
jāņem vērā vides apsvērumi saistībā ar 
ogļūdeņražu resursu izpēti ārpus ES 
teritorijas;

Or. pl

Grozījums Nr. 72
Vicky Ford, Fiona Hall, Michèle Rivasi, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a atzīst, ka dažādās jūras teritorijās ir 
dažādi apstākļi, taču uzskata, ka, īstenojot 
reģionālās iniciatīvas, attiecīgos 
gadījumos būtu jāveic saskaņošana starp 
forumiem, lai nodrošinātu paraugprakses 
izmantošanu ES līmenī;  uzsver, ka 
Komisijai šajos forumos vajadzētu 
uzņemties aktīvu lomu;
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Or. en

Grozījums Nr. 73
Vicky Ford, Peter Skinner, Fiona Hall, Michèle Rivasi, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
10.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.b atzinīgi vērtē to, ka pēc Meksikas līcī 
notikušā negadījuma Starptautiskās 
Naftas un gāzes ražotāju apvienība 
nolēma izveidot Pasaules Rūpniecības 
reaģēšanas grupu (GIRG); mudina viņus, 
daloties ar informāciju un sadarbojoties 
ar iestādēm, rīkoties pārredzami;

Or. en

Grozījums Nr. 74
Vicky Ford, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. atzīst, ka darbaspēka iesaistīšanas 
programmas sniedz ieguvumus drošības 
jomā; atbalsta nozaru, darbaspēka un 
kompetento valsts iestāžu ciešās saiknes un 
kopīgās iniciatīvas veselības, drošības un 
vides aizsardzības jomā;

11. uzsver, ka darbaspēka iesaistīšanas 
programmas sniedz ieguvumus drošības 
jomā; atbalsta nozaru, darbaspēka un valsts
kompetento iestāžu ciešās saiknes un 
kopīgās iniciatīvas veselības, drošības un 
vides aizsardzības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 75
Vicky Ford, Michèle Rivasi, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a aicina nozares pārstāvjus apņemties 
savās organizācijās veidot patiesu 
drošības kultūru gan attiecībā uz 
darbībām jūrā, gan birojos; tādēļ iesaka 
īstenot regulāras apmācības programmas 
visiem darbiniekiem un darba devējiem;

Or. en

Grozījums Nr. 76
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. atzinīgi vērtē kompetento valsts iestāžu 
darbinieku starptautiskās apmaiņas 
programmas;

12. atzinīgi vērtē kompetento valsts iestāžu 
darbinieku starptautiskās apmaiņas 
programmas un prasa Komisijai un 
dalībvalstīm nākt klajā ar iniciatīvām 
šādu programmu sekmēšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 77
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. atzinīgi vērtē kompetento valsts iestāžu 
darbinieku starptautiskās apmaiņas 
programmas;

12. atzinīgi vērtē kompetento valsts iestāžu 
darbinieku starptautiskās apmaiņas un 
kopējas mācību programmas;

Or. en
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Grozījums Nr. 78
Peter Skinner, Michèle Rivasi

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a aicina nozares pārstāvjus īstenot 
paraugpraksi saistībā ar drošības 
pārstāvjiem, kā tas tiek darīts Norvēģijā, 
kur drošības komitejas var ievēlēt drošības 
pārstāvi, kurš piedalās drošības jautājumu 
risināšanā visos darbības un lēmumu 
pieņemšanas procesa līmeņos;

Or. en

Grozījums Nr. 79
Vicky Ford

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a aicina nozares pārstāvjus īstenot 
paraugpraksi saistībā ar drošības 
pārstāvjiem;

Or. en

Grozījums Nr. 80
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. atbalsta aktīvākus centienus izplatīt 
atzīto praksi attiecībā uz regulējumu, 
standartiem, procedūrām un negadījumu 
novēršanu;

13. atbalsta aktīvākus centienus izplatīt 
dalībvalstīs paraugpraksi attiecībā uz 
regulējumu, standartiem, procedūrām un 
negadījumu novēršanu, tostarp darbības 
drošības un vides aizsardzības režīmiem, 
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riska pārvaldību, reaģēšanas procedūrām 
u. c.;

Or. en

Grozījums Nr. 81
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho, Michèle Rivasi

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. atbalsta aktīvākus centienus izplatīt 
atzīto praksi attiecībā uz regulējumu, 
standartiem, procedūrām un negadījumu 
novēršanu;

13. atbalsta aktīvākus centienus izplatīt 
atzīto praksi attiecībā uz regulējumu, 
standartiem, procedūrām, kā arī
paziņošanu par negadījumiem un to 
pārvaldību;

Or. en

Grozījums Nr. 82
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. atbalsta aktīvākus centienus izplatīt 
atzīto praksi attiecībā uz regulējumu, 
standartiem, procedūrām un negadījumu 
novēršanu;

13. atbalsta aktīvākus centienus izplatīt 
atzīto praksi attiecībā uz regulējumu, 
standartiem, procedūrām un reaģēšanu uz 
negadījumiem;

Or. ro

Grozījums Nr. 83
Vicky Ford, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. pieredzes sniegšanas nolūkos aicina 
kompetentās valsts iestādes salīdzināt 
sniegto informāciju par negadījumiem un 
dalīties ar to, atbilstīgi ievērojot komerciāli 
sensitīvu informāciju;

15. pieredzes sniegšanas nolūkos aicina 
valsts kompetentās iestādes salīdzināt 
sniegto informāciju par negadījumiem un 
dalīties ar to, atbilstīgi ievērojot komerciāli 
sensitīvu informāciju; šī informācija būtu 
jāsniedz iespējami drīz pēc notikušā 
negadījuma, un tajā cita starpā būtu 
jāietver ziņas par cietušo personālu, 
iekārtu kļūmēm, ogļūdeņražu resursu 
izplūdēm un citiem svarīgiem 
starpgadījumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 84
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. pieredzes sniegšanas nolūkos aicina 
kompetentās valsts iestādes salīdzināt 
sniegto informāciju par negadījumiem un
dalīties ar to, atbilstīgi ievērojot komerciāli 
sensitīvu informāciju;

15. pieredzes sniegšanas un sabiedrības 
informēšanas nolūkos aicina kompetentās 
valsts iestādes salīdzināt sniegto 
informāciju par negadījumiem, dalīties ar 
to un publiskot to, atbilstīgi ievērojot 
komerciāli sensitīvu informāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 85
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. pieredzes sniegšanas nolūkos aicina 
kompetentās valsts iestādes salīdzināt 

15. pieredzes sniegšanas nolūkos aicina 
kompetentās valsts iestādes salīdzināt 
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sniegto informāciju par negadījumiem un 
dalīties ar to, atbilstīgi ievērojot komerciāli 
sensitīvu informāciju;

sniegto informāciju par negadījumiem un 
dalīties ar to;

Or. en

Grozījums Nr. 86
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a aicina dalībvalstis rīkoties atbilstīgi 
iniciatīvas „Zināšanas par jūru 2020” 
norādījumiem, lai izveidotu atvērtu 
sistēmu informācijas apmaiņai par ūdens 
kolonnas un jūras gultnes stāvokli; 
mudina nozares pārstāvjus atvēlēt šim 
mērķim nepieciešamos līdzekļus;

Or. en

Grozījums Nr. 87
Vicky Ford, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
15.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.b atzīst, ka, konsolidējot un papildus 
saskaņojot pašreizējo praksi un 
paziņošanu par negadījumiem, varētu 
labāk nodrošināt pārredzamību un 
konsekvenci visā Eiropas Savienībā; 
atzinīgi vērtē starptautiskas iniciatīvas, 
tostarp G20 darba grupas izveidi, kuru 
mērķis ir pasaules mērogā palīdzēt izplatīt 
informāciju par negadījumu un veikt 
nepieciešamās koriģējošās darbības;

Or. en
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Grozījums Nr. 88
Michèle Rivasi

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzskata, ka Komisijai būtu jāizvērtē 
dažādu izmantoto informācijas kanālu 
efektivitāte, racionalizācijas iespējas
un/vai jaunu starptautisko režīmu 
izveidošana, pievēršot pietiekamu 
uzmanību administratīvā sloga 
mazināšanai;

16. atzīst, ka, konsolidējot un papildus 
saskaņojot pašreizējo praksi un 
paziņošanu par negadījumiem ES līmenī, 
varētu labāk nodrošināt pārredzamību un 
konsekvenci visā Eiropas Savienībā, lai 
gūtu pieredzi; šo informāciju būtu 
jāsniedz iespējami drīz pēc notikušā 
negadījuma, un tajā cita starpā būtu 
jāietver ziņas par cietušo personālu, 
iekārtu kļūmēm, ogļūdeņražu resursu 
izplūdēm un citiem svarīgiem 
starpgadījumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 89
Fiona Hall, Diana Wallis, Peter Skinner, Michèle Rivasi

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a mudina Komisiju sadarboties ar 
partneriem un kaimiņvalstīm, lai izveidotu 
īpašu režīmu jebkādu darbību veikšanai 
Ziemeļu Ledus okeānā, detalizēti vērtējot 
darbību jūrā ilgtspēju un to 
nepieciešamību šādā viegli ievainojamā 
un unikālā vidē;

Or. en
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Grozījums Nr. 90
Adam Gierek

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. norāda, ka pastāv atšķirība starp 
urbšanas licencēšanu un tās atļaušanu; 
vērš uzmanību uz to, ka licenciāts var arī 
nebūt organizācija, kas faktiski veic 
urbšanu; uzskata, ka pēc licences 
piešķiršanas un pirms urbšanas sākšanas
būtu jāveic vairākas regulatīvas 
pārbaudes, apturot darbu;

17. norāda, ka pastāv atšķirība starp 
ekspluatācijas licencēm, kas tiek 
izsniegtas operatoriem, un urbšanas 
licencēm; vērš uzmanību uz to, ka 
ekspluatācijas licenciāts var arī nebūt 
organizācija, kas faktiski veic urbšanu; 
uzskata, ka būtu jāparedz regulatīvi 
ierobežojumi licences izsniegšanai pirms 
urbšanas, ko veic partneruzņēmums, 
kuram ir piešķirta atsevišķa licence par 
šādu darbību veikšanu;

Or. pl

Grozījums Nr. 91
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. norāda, ka pastāv atšķirība starp 
urbšanas licencēšanu un tās atļaušanu; vērš 
uzmanību uz to, ka licenciāts var arī nebūt 
organizācija, kas faktiski veic urbšanu; 
uzskata, ka pēc licences piešķiršanas un 
pirms urbšanas sākšanas būtu jāveic 
vairākas regulatīvas pārbaudes, apturot 
darbu;

17. norāda, ka pastāv atšķirība starp 
urbšanas licencēšanu un tās atļaušanu un
ka licenciāts var arī nebūt organizācija, kas 
faktiski veic urbšanu; uzskata, ka pēc 
licences piešķiršanas un pirms urbšanas 
sākšanas būtu jāveic vairākas regulatīvas 
pārbaudes, apturot darbu;

Or. en

Grozījums Nr. 92
Vicky Ford, Peter Skinner, Michèle Rivasi, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho
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Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. iesaka visās dalībvalstīs nošķirt 
licencēšanas funkcijas no funkcijām 
veselības un drošības jomā;

18. iesaka visās dalībvalstīs nošķirt 
licencēšanas funkcijas no funkcijām 
veselības un drošības jomā; uzskata, ka 
Komisijai vajadzētu sadarboties ar 
dalībvalstīm, lai izveidotu kopīgus, 
pārredzamus un objektīvus licencēšanas 
kritērijus, nodrošinot, ka licencēšana un 
funkcijas veselības un drošības jomā tiek 
nodalītas, lai samazinātu iespējamus 
interešu konfliktus;

Or. en

Grozījums Nr. 93
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a uzskata, ka, pirms tiek izsniegtas 
licences urbšanas darbiem jūrā, ir jāveic 
ietekmes uz vidi novērtējumi;

Or. ro

Grozījums Nr. 94
Vicky Ford, Michèle Rivasi, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a uzskata, ka, izsniedzot licences, ir 
būtiski nodrošināt to, ka gan darbu 
veikšanas laikā, gan pēc to pabeigšanas 
tiek ievērots augstākais drošības un vides 
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aizsardzības līmenis un šajā nolūkā 
pievērst pienācīgu uzmanību tam, ka ir 
atbilstīgi jāapstādina novecojušu iekārtu 
un cauruļvadu infrastruktūru darbība, cik 
vien iespējams nododot materiālus 
otrreizējai pārstrādei;

Or. en

Grozījums Nr. 95
Vicky Ford, Michèle Rivasi, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
18.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.b norāda, ka ievērojams skaits iekārtu, 
kas atrodas ES ūdeņos, ir novecojušas; 
atzinīgi vērtē mēģinājumus uzlabot 
izmantoto platformu efektīvu un drošu 
ekspluatāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 96
Adam Gierek

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. atbalsta konkrētajam objektam 
piemērotu ārkārtas rīcības plānu 
izmantošanu, kas ļautu noteikt riskus, 
novērtēt potenciālus piesārņojuma avotus 
un to ietekmi, kā arī izstrādāt reaģēšanas 
stratēģiju un potenciālu drošības urbumu 
urbšanas plānus; uzstāj, ka operatoriem 
jāiesniedz ārkārtas rīcības plāni vismaz 
divus mēnešus pirms darbību sākšanas un 
ka sarežģītu urbumu vai problemātisku 
urbšanas apstākļu gadījumā šie ārkārtas 

19. atbalsta konkrētajam objektam 
piemērotu ārkārtas rīcības plānu 
izmantošanu, kas ļautu noteikt riskus, 
novērtēt potenciālus piesārņojuma avotus 
un to ietekmi, kā arī izstrādāt reaģēšanas 
stratēģiju un potenciālu drošības urbumu 
urbšanas plānus; uzstāj, ka operatoriem, 
kas saņem licenci, par priekšnoteikumu 
šīs licences iegūšanai būtu jāiesniedz 
ārkārtas rīcības plāni vismaz divus 
mēnešus pirms darbību sākšanas un ka 
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rīcības plāni ir jāizvērtē, jānodod 
apspriešanai un jāapstiprina vienlaicīgi ar 
citiem regulatīvās apstiprināšanas 
procesiem (piemēram, saistībā ar vidi vai 
aku konstrukciju); uzskata, ka jebkurā 
gadījumā darbības nedrīkst sākt, kamēr nav 
apstiprināts ārkārtas rīcības plāns; uzstāj, 
ka kompetentajai valsts iestādei ir 
jāpublisko ārkārtas rīcības plāni, atbilstīgi 
ievērojot datu aizsardzību;

sarežģītu urbumu vai problemātisku 
urbšanas apstākļu gadījumā šie ārkārtas 
rīcības plāni ir jāizvērtē, jānodod 
apspriešanai un jāapstiprina vienlaicīgi ar 
citiem regulatīvās apstiprināšanas 
procesiem (piemēram, saistībā ar vidi vai 
aku konstrukciju); uzskata, ka jebkurā 
gadījumā darbības nedrīkst sākt, kamēr 
dalībvalsts, kurā šīs darbības tiks veiktas,
nav apstiprinājusi ārkārtas rīcības plānu; 
uzstāj, ka kompetentajai valsts iestādei ir 
jāpublisko ārkārtas rīcības plāni, atbilstīgi 
ievērojot datu aizsardzību;

Or. pl

Grozījums Nr. 97
Vicky Ford, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. atbalsta konkrētajam objektam 
piemērotu ārkārtas rīcības plānu 
izmantošanu, kas ļautu noteikt riskus, 
novērtēt potenciālus piesārņojuma avotus 
un to ietekmi, kā arī izstrādāt reaģēšanas 
stratēģiju un potenciālu drošības urbumu 
urbšanas plānus; uzstāj, ka operatoriem 
jāiesniedz ārkārtas rīcības plāni vismaz 
divus mēnešus pirms darbību sākšanas un 
ka sarežģītu urbumu vai problemātisku 
urbšanas apstākļu gadījumā šie ārkārtas 
rīcības plāni ir jāizvērtē, jānodod 
apspriešanai un jāapstiprina vienlaicīgi ar 
citiem regulatīvās apstiprināšanas 
procesiem (piemēram, saistībā ar vidi vai 
aku konstrukciju); uzskata, ka jebkurā 
gadījumā darbības nedrīkst sākt, kamēr nav 
apstiprināts ārkārtas rīcības plāns; uzstāj, 
ka kompetentajai valsts iestādei ir 
jāpublisko ārkārtas rīcības plāni, atbilstīgi 
ievērojot datu aizsardzību;

19. atbalsta konkrētajam objektam 
piemērotu ārkārtas rīcības plānu 
izmantošanu, kas ļautu noteikt riskus, 
novērtēt potenciālus piesārņojuma avotus 
un to ietekmi, kā arī izstrādāt reaģēšanas 
stratēģiju un potenciālu drošības urbumu 
urbšanas plānus; iesaka, ka operatoriem 
jāiesniedz ārkārtas rīcības plāni vismaz 
divus mēnešus pirms darbību sākšanas;
sarežģītu urbumu vai problemātisku 
urbšanas apstākļu gadījumā šie ārkārtas 
rīcības plāni ir jāizvērtē, jāapspriež un 
jāapstiprina vienlaicīgi ar citiem 
regulatīvās apstiprināšanas procesiem 
(piemēram, tiem, kas saistīti ar ietekmi uz
vidi vai aku konstrukciju). Jebkurā 
gadījumā darbības nedrīkst sākt, kamēr nav 
apstiprināts ārkārtas rīcības plāns; valsts
kompetentajai iestādei ir jāpublisko 
ārkārtas rīcības plāni, atbilstīgi ievērojot 
datu aizsardzību;
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Or. en

Grozījums Nr. 98
Michèle Rivasi

Rezolūcijas priekšlikums
19.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19.a vērš uzmanību uz to, ka ES ir 
jāuzrauga licencēšanas process, lai 
nodrošinātu konsekventu metožu 
izmantošanu visās dalībvalstīs un 
samazinātu iespējamos interešu 
konfliktus;

Or. en

Grozījums Nr. 99
Vicky Ford, Michèle Rivasi, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
19.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19.a iesaka vairāk organizēt sistemātiskas 
mācības, jo īpaši negadījumu seku 
novēršanas iekārtu praktiskā 
izmantošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 100
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. prasa dalībvalstīm izstrādāt, grozīt vai 20. prasa dalībvalstīm izstrādāt, grozīt vai 
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atjaunināt valstu ārkārtas rīcības plānus, 
kuros sniegta detalizēta informācija par 
komandķēdēm un mehānismiem valsts 
līdzekļu un nozares resursu izmantošanai 
noplūdes gadījumā;

atjaunināt valstu ārkārtas rīcības plānus, 
kuros sniegta detalizēta informācija par 
komandķēdēm un mehānismiem valsts 
līdzekļu un nozares resursu izmantošanai 
noplūdes gadījumā; aicina dalībvalstis 
sadarboties savā starpā un ar ES 
kaimiņvalstīm, izstrādājot reģionālus 
ārkārtas rīcības plānus, kuros būtu 
paredzētas kopīgas mācības un 
attiecīgajās valstīs pieejamo iekārtu 
kopīga izmantošana;

Or. en

Grozījums Nr. 101
Vicky Ford, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. prasa dalībvalstīm izstrādāt, grozīt vai 
atjaunināt valstu ārkārtas rīcības plānus, 
kuros sniegta detalizēta informācija par 
komandķēdēm un mehānismiem valsts 
līdzekļu un nozares resursu izmantošanai 
noplūdes gadījumā;

20. prasa dalībvalstīm izstrādāt, grozīt vai 
atjaunināt valstu ārkārtas rīcības plānus, 
kuros sniegta detalizēta informācija par 
komandķēdēm un mehānismiem valsts 
līdzekļu un nozares resursu izmantošanai 
noplūdes gadījumā; šie plāni būtu 
jāpārsūta Eiropas Jūras drošības 
aģentūrai;

Or. en

Grozījums Nr. 102
Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. ierosina arī salīdzināt Eiropas Jūras 
drošības aģentūras reaģēšanas resursu 
rezerves ar attiecīgajiem nozares 

21. ierosina salīdzināt Eiropas Jūras 
drošības aģentūras reaģēšanas resursu 
rezerves ar visiem attiecīgajiem valsts un
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resursiem; katrā ES jūras apgabalā jābūt 
pieejamiem atbilstošiem resursiem;

nozares resursiem tā, lai Eiropas Jūras 
drošības aģentūra, notiekot lielam 
negadījumam, spētu vislabāk veikt 
darbības koordināciju, ja tas būtu 
nepieciešams;

Or. en

Grozījums Nr. 103
Niki Tzavela, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
21.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21.a Nesenie notikumi ir likuši apzināties 
ietekmi, kādu naftas un gāzes izpētes un 
ieguves darbi jūrā var atstāt uz jūras 
transportu un jūras vidi; Eiropas Jūras 
drošības aģentūras reaģēšanas spējas ir 
nepārprotami jāpaplašina, ietverot 
piesārņojuma novēršanu un reaģēšanu uz 
piesārņojumu, kas radies no šādām 
darbībām;

Or. en

Grozījums Nr. 104
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
21.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21.a ierosina noteikt pieejamo aprīkojumu 
visu iespējamo noplūžu novēršanai par 
ārkārtas rīcības plānu būtisku daļu un 
nodrošināt to, ka šāds aprīkojums atrodas 
netālu no iekārtām, lai, notiekot lielam 
negadījumam, tos varētu laikus nogādāt 
negadījuma vietā;
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Or. en

Grozījums Nr. 105
Vicky Ford, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
21.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21.b mudina uzņēmumus turpināt līdzekļu 
piešķiršanu jaunu novēršanas un 
negadījumu seku likvidēšanas tehnoloģiju 
izpētei un izstrādāšanai; uzsver, ka 
neatkarīgiem speciālistiem ir jāpārbauda, 
jānovērtē un jāapstiprina negadījumu 
novēršanas tehnoloģijas, pirms tās tiek 
iekļautas apstiprinātos ārkārtas rīcības 
plānos; 

Or. en

Grozījums Nr. 106
Vicky Ford, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
21.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21.c atbalsta to, ka tiek stingri kontrolēti 
un joprojām pārbaudīti ķīmiskie 
dispersanti, lai nodrošinātu to 
piemērotību noplūdes gadījumā un 
izvairītos no sekām, ko tie varētu radīt 
sabiedrības veselībai un videi;

Or. en

Grozījums Nr. 107
Vicky Ford
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Rezolūcijas priekšlikums
21.d punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21.d ierosina salīdzināt un uzskaitīt 
Eiropas Jūras drošības aģentūras 
reaģēšanas resursu inventāru sarakstos 
visus atbilstīgos valsts un nozares 
resursus tā, lai Eiropas Jūras drošības 
aģentūra vai attiecīgā valsts kompetentā 
iestāde, notiekot lielam negadījumam, var 
nodrošināt darbības koordināciju, ja tas ir 
nepieciešams;

Or. en

Grozījums Nr. 108
Michèle Rivasi

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. atzīst, ka nozare uzņemas galveno 
atbildību par reaģēšanu katastrofu 
gadījumā; atzinīgi vērtē nozares kopīgās 
iniciatīvas izstādāt, mobilizēt un izmantot
resursus, lai novērstu naftas noplūdes;

22. ierosina salīdzināt un uzskaitīt 
Eiropas Jūras drošības aģentūras 
reaģēšanas resursu inventāru sarakstos 
visus atbilstīgos valsts un nozares resursus 
tā, lai Eiropas Jūras drošības aģentūrai, 
notiekot lielam negadījumam, ir 
vislabākās iespējas nodrošināt darbības 
koordināciju;

Or. en

Grozījums Nr. 109
Vicky Ford, Michèle Rivasi, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. atzīst, ka nozare uzņemas galveno 
atbildību par reaģēšanu katastrofu 
gadījumā; atzinīgi vērtē nozares kopīgās 
iniciatīvas izstādāt, mobilizēt un izmantot 
resursus, lai novērstu naftas noplūdes;

22. atzīst, ka nozare uzņemas galveno 
atbildību par reaģēšanu katastrofu 
gadījumā; atzinīgi vērtē nozares kopīgās 
iniciatīvas izstādāt, mobilizēt un izmantot 
resursus, lai novērstu naftas noplūdes;
uzsver, ka valsts sektoram ir liela nozīme 
reaģēšanas uz negadījumiem 
reglamentēšanā, drošības panākšanā un 
koordinēšanā; 

Or. en

Grozījums Nr. 110
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
22.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.a aicina dalībvalstis un Komisiju 
nodrošināt, ka licencēšanas sistēmā tiek 
iekļauti aizsardzībai paredzēti finanšu 
instrumenti, kurus, notiekot lieliem 
negadījumiem, var nekavējoties izmantot, 
lai kompensētu naftas vai gāzes noplūdes 
radītos ekonomiskos, sociālos un vides 
zaudējumus;

Or. ro

Grozījums Nr. 111
Michèle Rivasi

Rezolūcijas priekšlikums
22.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.a mudina uzņēmumus paredzēt 5 % no 
saviem līdzekļiem jaunu novēršanas un 
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negadījumu seku mazināšanas 
tehnoloģiju izpētei un izstrādāšanai; 
uzsver, ka neatkarīgiem speciālistiem ir 
jāpārbauda, jānovērtē un jāapstiprina 
negadījumu novēršanas tehnoloģijas, 
pirms tās tiek iekļautas apstiprinātos 
ārkārtas rīcības plānos;

Or. en

Grozījums Nr. 112
Michèle Rivasi

Rezolūcijas priekšlikums
22.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.b atbalsta to, ka, pirms tiek izmantoti, 
piemēram, ķīmiskie dispersanti, tiek 
veikta to stingra kontrole un pārbaude, lai 
nodrošinātu to piemērotību noplūdes 
gadījumā un izvairītos no sekām, ko tie 
varētu radīt sabiedrības veselībai un videi;

Or. en

Grozījums Nr. 113
Vicky Ford, Michèle Rivasi, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. uzskata, ka Eiropas Jūras drošības 
aģentūrai pēc dalībvalstu pieprasījuma ir 
jānodrošina specializētās zināšanas un 
resursi;

23. norāda, ka Eiropas Jūras drošības 
aģentūras specializēto zināšanu un 
resursu izmantošana būs noteikta
pārskatītajā regulā par Eiropas Jūras 
drošības aģentūru, bet tā būtu 
jāpaplašina, iekļaujot tajā reaģēšanu uz 
naftas un gāzes izpētes radīto 
piesārņojumu, un nepieciešamības 
gadījumā būtu jānodrošina šo zināšanu 
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un resursu pieejamība Eiropas Savienībai 
un dalībvalstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 114
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Rezolūcijas priekšlikums
23.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23.a prasa, izstrādājot ārkārtas rīcības 
plānus, iepriekš izvērtēt ķīmisko 
dispersantu izmantošanu, lai mazinātu 
ietekmi uz sabiedrības veselību un papildu 
kaitējumu videi;

Or. en

Grozījums Nr. 115
Vicky Ford, Michèle Rivasi, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
23.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23.a uzskata, ka ES līmenī izstrādātos 
reaģēšanas un uzraudzības instrumentus, 
attiecīgi Eiropas Jūras drošības aģentūras 
dežūrējošo kuģu tīklu reaģēšanai naftas 
produktu noplūdes gadījumā un naftas 
noplūdes uzraudzīšanas un atklāšanas 
dienestu „CleanSeaNet” (CNS), var 
izmantot jūrā izvietotās iekārtās notikušu 
starpgadījumu/negadījumu seku 
likvidēšanā;

Or. en
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Grozījums Nr. 116
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
23.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23.b tādēļ iesaka izmantot Eiropas Jūras 
drošības aģentūras dežūrējošo kuģu tīklu 
reaģēšanai naftas produktu noplūdes 
gadījumā pēc tam, kad ir pārskatīti šādi 
jautājumi:
a) ne visi kuģi var darboties, ja atmosfērā 
uzliesmošanas temperatūra ir zemāka par 
60º;
b) ir jāuzlabo nolīgumi, lai pagarinātu 
naftas savākšanas operāciju termiņus;
c) jānovērš pašreiz izmantotā tīkla 
trūkumi;
ir jāizpēta iespēja izmantot jaunas 
metodes, piemēram, naftas tīklu 
lietošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 117
Vicky Ford, Michèle Rivasi, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
23.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23c. iesaka izmantot Eiropas Jūras 
drošības aģentūras dienestu 
„CleanSeaNet”, lai uzraudzītu naftas 
ieguves platformas un nelikumīgas naftas 
produktu noplūdes no kuģiem; atzīst, ka 
50 % no „CleanSeaNet” nodrošinātajiem 
attēliem var izmantot, lai uzraudzītu 
naftas ieguves platformas;

Or. en
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Grozījums Nr. 118
Niki Tzavela, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
24.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.a atbalsta novatorisku pakalpojumu 
izveidi jūrniecības nozares vajadzībām un 
atzinīgi vērtē Komisijas un dalībvalstu 
diskusiju par jaunu e-jūrniecības 
iniciatīvu, kuras pamatā būtu projekts 
„SafeSeaNet”, un uzskata, ka tādējādi 
naftas un gāzes ieguvei jūrā tiktu 
piedāvāta vēl lielāka drošība;

Or. en

Grozījums Nr. 119
Vicky Ford, Michèle Rivasi, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
24.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.a uzsver, ka katrā jūras teritorijā ir 
vienmēr jānodrošina piekļuve 
pietiekamam aprīkojumam, lai likvidētu 
lielu un nopietnu noplūžu sekas šajā 
konkrētajā jūras teritorijā, ne tikai ES 
ūdeņos;

Or. en

Grozījums Nr. 120
Adam Gierek

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. mudina dalībvalstis, apsverot 
nepieciešamību pēc civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanas, rīkoties piesardzīgi, lai no 
tirgus neizslēgtu mazos un vidējos 
operatorus;

25. mudina dalībvalstis, apsverot 
nepieciešamību pēc civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanas, rīkoties piesardzīgi un 
noteikt apdrošināšanas likmes, 
pamatojoties uz reālu ar urbšanas un 
ieguves grūtībām saistītu risku, lai no 
tirgus neizslēgtu mazos un vidējos 
operatorus, kuri iesniedz pieteikumus 
licences saņemšanai;

Or. pl

Grozījums Nr. 121
Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. mudina dalībvalstis, apsverot 
nepieciešamību pēc civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanas, rīkoties piesardzīgi, lai no 
tirgus neizslēgtu mazos un vidējos 
operatorus;

25. mudina dalībvalstis, apsverot 
nepieciešamību pēc civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanas, pievērst pienācīgu 
uzmanību tam, lai augstas maksas dēļ no 
tirgus neizslēgtu mazos un vidējos 
operatorus, vienlaikus nodrošinot, ka tiek 
saglabāts pilnīgs civiltiesiskās atbildības 
segums;

Or. en

Grozījums Nr. 122
Vicky Ford

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. mudina dalībvalstis, apsverot 
nepieciešamību pēc civiltiesiskās atbildības 

25. mudina dalībvalstis, apsverot 
nepieciešamību pēc civiltiesiskās atbildības 
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apdrošināšanas, rīkoties piesardzīgi, lai no 
tirgus neizslēgtu mazos un vidējos 
operatorus;

apdrošināšanas, pievērst pienācīgu 
uzmanību tam, lai augstas maksas dēļ no 
tirgus neizslēgtu mazos un vidējos 
operatorus, vienlaikus nodrošinot, ka tiek 
saglabāts civiltiesiskās atbildības segums;

Or. en

Grozījums Nr. 123
Michèle Rivasi

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. rosina izvērtēt komunālo fondu 
priekšrocības un piemērotā gadījumā 
izveidot šādus fondus katrā ES jūras 
apgabalā; prasa noteikt operatoru 
līdzdalību par obligātu, lai tā kalpotu kā 
drošības tīkla mehānisms dalībvalstu un 
nodokļu maksātāju pārliecināšanai;

26. mudina dalībvalstis, apsverot finanšu 
garantijas mehānismus, tostarp 
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas 
nepieciešamību, ņemt vērā mazo un vidējo 
operatoru resursu relatīvi nelielo apmēru 
un izstrādāt šādas sistēmas tā, lai tajās šis 
aspekts būtu ņemts vērā, bet vienlaikus 
tiktu saglabāts pilnīgs civiltiesiskās 
atbildības segums;

Or. en

Grozījums Nr. 124
Vicky Ford, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho, George Lyon

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. rosina izvērtēt komunālo fondu
priekšrocības un piemērotā gadījumā 
izveidot šādus fondus katrā ES jūras 
apgabalā; prasa noteikt operatoru 
līdzdalību par obligātu, lai tā kalpotu kā
drošības tīkla mehānisms dalībvalstu un 
nodokļu maksātāju pārliecināšanai;

26. atzīst priekšrocības, ko sniedz kopīgie 
fondi, piemēram, Asociācija atbildībai par 
jūras piesārņošanu (OPOL) Ziemeļjūrā, 
šādu fondu izveide katrā ES jūras 
apgabalā; prasa noteikt operatoru 
līdzdalību par obligātu un nodrošināt 
juridisko noteiktību, lai tādējādi izveidotu
drošības tīkla mehānismu dalībvalstu, 
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jūrniecības nozares pārstāvju, jo īpaši 
zvejnieku, un nodokļu maksātāju 
pārliecināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 125
Michèle Rivasi

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. rosina izvērtēt komunālo fondu 
priekšrocības un piemērotā gadījumā 
izveidot šādus fondus katrā ES jūras 
apgabalā; prasa noteikt operatoru 
līdzdalību par obligātu, lai tā kalpotu kā 
drošības tīkla mehānisms dalībvalstu un 
nodokļu maksātāju pārliecināšanai;

26. rosina izvērtēt komunālo fondu 
priekšrocības un piemērotā gadījumā 
izveidot šādus neatkarīgi pārvaldītus un 
juridiski saistošus fondus katrā ES jūras 
apgabalā; prasa noteikt operatoru 
līdzdalību par obligātu, lai tā kalpotu kā 
drošības tīkla mehānisms dalībvalstu un 
nodokļu maksātāju pārliecināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 126
Vicky Ford, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho, Michèle Rivasi

Rezolūcijas priekšlikums
26.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26.a uzsver, ka tādas shēmas kā OPOL ir 
brīvprātīgas un tādēļ ir ierobežota to 
juridiskā kontrole, un uzskata, ka šādu 
fondu nozīme tiktu stiprināta, ja dalība 
tajos tiktu noteikta kā obligāta prasība 
licences saņemšanai;

Or. en
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Grozījums Nr. 127
Vicky Ford, Michèle Rivasi, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
26.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26.b uzskata, ka urbšanas licences 
piešķiršanas procesā licenciātam ir 
jāpierāda sava spēja segt jūras (un 
attiecīgos gadījumos — piekrastes) videi 
radītos zaudējumus, izmantojot finanšu 
garantijas shēmas, civiltiesiskās tiesības 
apdrošināšanu vai citus instrumentus;

Or. en

Grozījums Nr. 128
Vicky Ford, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
26.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26.c uzsver, ka pirms urbšanas darbu 
sākšanas ir nepārprotami jānosaka 
materiāli atbildīgās personas;

Or. en

Grozījums Nr. 129
Michèle Rivasi

Rezolūcijas priekšlikums
27.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27.a uzsver, ka pirms urbšanas darbu 
sākšanas ir nepārprotami jānosaka 
materiāli atbildīgās personas; prasa 
noteikt skaidru materiāli atbildīgo 
personu identitāti un hierarhiju, un 
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uzskata, ka licencēšanas procesā ir būtiski 
likt licenciātam pierādīt savas spējas segt 
jebkādu iespējamu negadījumu seku 
radītos zaudējumus; 

Or. en

Grozījums Nr. 130
Michèle Rivasi

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. uzskata, ka ELD ir ļoti sarežģīts 
tiesību akts; uzstāj, ka visiem 
ierosinātajiem grozījumiem ir jāpievieno 
rūpīgs ietekmes novērtējums;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 131
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. uzskata, ka ELD ir ļoti sarežģīts tiesību 
akts; uzstāj, ka visiem ierosinātajiem 
grozījumiem ir jāpievieno rūpīgs ietekmes 
novērtējums;

28. uzskata, ka ELD ir ļoti sarežģīts tiesību 
akts; prasa pievienot visiem ierosinātajiem 
grozījumiem rūpīgu ietekmes 
novērtējumu; tomēr uzskata, ka dažām 
definīcijām ir jābūt skaidrākām un ka šā 
tiesību akta darbības joma būtu 
jāpaplašina, ietverot tajā dalībvalstu 
ekskluzīvās ekonomiskās zonas un, 
attiecīgajos gadījumos, to kontinentālo 
šelfu;

Or. en
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Grozījums Nr. 132
Michèle Rivasi

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. iesaka dalībvalstīm apsvērt iespēju 
pieņemt par nolaidību piemērojamas 
sankcijas, piemēram, sodanaudu, licences 
atņemšanu un kriminālatbildības 
noteikšanu darbiniekiem; tomēr norāda, ka 
šāds režīms bija spēkā ASV pirms 
noplūdes no platformas Deepwater 
Horizon;

29. iesaka dalībvalstīm apsvērt iespēju 
pieņemt un pastiprināt par nolaidību un 
noteikumu nepildīšanu piemērojamas 
sankcijas, piemēram, sodanaudu, licences 
atņemšanu un kriminālatbildības 
noteikšanu darbiniekiem; tomēr norāda, ka 
šāds režīms bija spēkā ASV pirms 
noplūdes no platformas „Deepwater 
Horizon” un ka ir jānosaka stingra 
atbildība neatkarīgi no vainas, lai gūtu 
pārliecību attiecībā uz izdevumu segšanu 
par videi nodarīto kaitējumu novēršanu;

Or. en

Grozījums Nr. 133
Vicky Ford, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. iesaka dalībvalstīm apsvērt iespēju 
pieņemt par nolaidību piemērojamas 
sankcijas, piemēram, sodanaudu, licences 
atņemšanu un kriminālatbildības 
noteikšanu darbiniekiem; tomēr norāda, ka 
šāds režīms bija spēkā ASV pirms 
noplūdes no platformas Deepwater 
Horizon;

29. iesaka dalībvalstīm apsvērt iespēju 
pieņemt un pastiprināt par nolaidību un 
noteikumu nepildīšanu piemērojamas 
sankcijas, piemēram, sodanaudu, licences 
atņemšanu un kriminālatbildības 
noteikšanu darbiniekiem; tomēr norāda, ka 
šāds režīms bija spēkā ASV pirms 
noplūdes no platformas „Deepwater 
Horizon”;

Or. en
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Grozījums Nr. 134
Adam Gierek

Rezolūcijas priekšlikums
29.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29.a uzskata, ka ir būtiski veikt 
mērķtiecīgus un novatoriskus zinātniskos 
pētījumus, lai radītu iespēju izmantot 
urbšanas iekārtas darbību uzraudzīšanai 
un pārtraukšanai automātiskas sistēmas 
un tādējādi palielināt urbšanas un ieguves 
darbību drošumu un ugunsdrošības 
sistēmu uzticamību ārkārtējos laika 
apstākļos;

Or. pl

Grozījums Nr. 135
Vicky Ford, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. prasa pieņemt vienlīdz augstus 
standartus visā nozarē neatkarīgi no tā, 
kurā pasaules daļā tiek veiktas darbības; 
skeptiski vērtē iespējas Eiropas Savienībā 
reģistrētiem uzņēmumiem piemērot prasību 
darboties pasaules mērogā saskaņā ar ES 
standartiem;

30. prasa pieņemt vienlīdz augstus 
standartus visā nozarē neatkarīgi no tā, 
kurā pasaules daļā uzņēmumi darbojas; 
skeptiski vērtē iespējas likt Eiropas 
Savienībā reģistrētiem uzņēmumiem 
darboties pasaules mērogā saskaņā ar ES 
standartiem, bet aicina Komisiju izpētīt, 
kādus mehānismus būtu atbilstīgi 
izmantot, lai nodrošinātu, ka Eiropas 
Savienībā reģistrēti uzņēmumi pasaules 
mērogā darbojas saskaņā ar augstākajiem 
standartiem; uzskata, ka šajā jomā par 
svarīgu dzinuli būtu jāizmanto arī 
uzņēmumu atbildība un ka dalībvalstu 
licencēšanas režīmi, piešķirot licences, 
varētu ņemt vērā arī negadījumus visā 
pasaulē, kuros uzņēmumi ir iesaistīti, ja 
pēc šiem negadījumiem ir izstrādāti rūpīgi 
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pārskati;

Or. en

Grozījums Nr. 136
Michèle Rivasi

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. prasa pieņemt vienlīdz augstus
standartus visā nozarē neatkarīgi no tā, 
kurā pasaules daļā tiek veiktas darbības; 
skeptiski vērtē iespējas Eiropas Savienībā 
reģistrētiem uzņēmumiem piemērot 
prasību darboties pasaules mērogā saskaņā 
ar ES standartiem;

30. prasa pieņemt vienādus augstākos 
vides un drošības standartus visā nozarē 
neatkarīgi no tā, kurā pasaules daļā 
uzņēmumi darbojas; aicina Komisiju 
izpētīt, kādus mehānismus būtu atbilstīgi 
izmantot, lai nodrošinātu, ka Eiropas 
Savienībā reģistrēti uzņēmumi pasaules 
mērogā darbojas saskaņā ar augstākajiem 
standartiem; uzskata, ka šajā jomā par 
svarīgu dzinuli būtu jāizmanto arī 
uzņēmumu atbildība un ka dalībvalstu 
licencēšanas režīmi, piešķirot licences, 
varētu ņemt vērā arī negadījumus visā 
pasaulē, kuros uzņēmumi ir iesaistīti, ja 
pēc šiem negadījumiem ir izstrādāti rūpīgi 
pārskati;

Or. en

Grozījums Nr. 137
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. prasa pieņemt vienlīdz augstus 
standartus visā nozarē neatkarīgi no tā, 
kurā pasaules daļā tiek veiktas darbības; 
skeptiski vērtē iespējas Eiropas Savienībā 
reģistrētiem uzņēmumiem piemērot prasību 

30. prasa pieņemt vienlīdz augstus 
standartus visā nozarē neatkarīgi no tā, 
kurā pasaules daļā tiek veiktas darbības; 
skeptiski vērtē iespējas Eiropas Savienībā 
reģistrētiem uzņēmumiem piemērot prasību 
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darboties pasaules mērogā saskaņā ar ES 
standartiem;

darboties pasaules mērogā saskaņā ar ES 
standartiem; aicina Komisiju veicināt šo 
augsto standartu piemērošanu kopā ar 
partneriem pasaulē;

Or. en

Grozījums Nr. 138
Theodoros Skylakakis

Rezolūcijas priekšlikums
31. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31. mudina Komisiju un dalībvalstis 
turpināt G20 valstu sistēmā sekmēt 
iniciatīvas par darbībām atklātā jūrā;

31. mudina Komisiju un dalībvalstis 
turpināt G20 valstu sistēmā sekmēt 
iniciatīvas par darbībām atklātā jūrā, 
vienlaikus ņemot vērā Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Jūras tiesību konvenciju 
(UNCLOS);

Or. en

Grozījums Nr. 139
Adam Gierek

Rezolūcijas priekšlikums
32. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32. rosina Komisiju aktīvi sadarboties ar 
piekrastes apgabala dalībvalstīm, lai 
nodrošinātu, ka to reglamentējošie 
noteikumi un pārraudzība paredz vienlīdz
augstus drošības standartus;

32. rosina Komisiju aktīvi sadarboties ar 
piekrastes apgabala dalībvalstīm, lai 
nodrošinātu, ka ES reglamentējošie 
noteikumi un pārraudzība paredz augstus 
drošības standartus avārijas situācijās un 
jūras vides aizsardzību no piesārņojošām 
vielām, tai skaitā ūdens un naftas 
produktu emulsijām, šim nolūkam 
nodrošinot kontroli;

Or. pl
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Grozījums Nr. 140
Vicky Ford, Michèle Rivasi, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
32. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32. rosina Komisiju aktīvi sadarboties ar 
piekrastes apgabala dalībvalstīm, lai 
nodrošinātu, ka to reglamentējošie 
noteikumi un pārraudzība paredz vienlīdz 
augstus drošības standartus;

32. rosina Eiropas Komisiju aktīvi 
sadarboties ar citām valstīm, kurām ir 
kopīgas robežas ar ES jūras teritorijām, 
lai nodrošinātu, ka to reglamentējošie 
noteikumi un pārraudzība paredz vienlīdz 
augstus drošības standartus;

Or. en

Grozījums Nr. 141
Vicky Ford, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
32.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32.a atbalsta starptautisku divpusēju 
partnerību veidošanu, izmantojot Eiropas 
kaimiņattiecību politikas rīcību plānus, 
kas, cita starpā, rosina trešās valstis 
pieņemt augstus drošības standartus; 
mudina valstis, kuras vēl nav pilnīgi 
iesaistījušās Eiropas kaimiņattiecību 
politikā, to darīt;

Or. en

Grozījums Nr. 142
Michèle Rivasi

Rezolūcijas priekšlikums
32.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32.a atbalsta starptautisku divpusēju 
partnerību veidošanu, izmantojot Eiropas 
kaimiņattiecību politikas rīcību plānus, 
kas, cita starpā, rosina trešās valstis 
pieņemt augstus drošības un vides 
standartus; mudina valstis, kuras vēl nav 
pilnīgi iesaistījušās Eiropas 
kaimiņattiecību politikā, to darīt;

Or. en

Grozījums Nr. 143
Michèle Rivasi

Rezolūcijas priekšlikums
33. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33. norāda, cik svarīgi ir spēkā esošie 
tiesību akti, kurus ierosināja ANO Vides 
programmā, izmantojot Vidusjūras rīcības 
plānu un Vidusjūras piesārņojuma 
aizsardzības konvenciju;

33. norāda, cik svarīgi ir spēkā esošie 
tiesību akti, kurus ierosināja ANO Vides 
programmā, izmantojot Konvenciju par 
Ziemeļaustrumu Atlantijas reģiona jūras 
vides aizsardzību (OSPAR), Barselonas 
un Helsinku konvencijas, bet atzīst, ka 
pašreiz spēkā esošie starptautiskie tiesību 
akti nenodrošina pilnīgu vai konsekventu 
pamatu drošības un vides standartiem 
attiecībā uz urbšanas darbiem jūrā un ka 
šos tiesību aktus var būt sarežģīti ieviest, 
tādēļ ir nepieciešami spēcīgi ES tiesību 
akti;

Or. en

Grozījums Nr. 144
Vicky Ford, Fiona Hall, Michèle Rivasi, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
33.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33.a uzsver to, ka ir svarīgi panākt 
neratificētā 1994. gada Vidusjūras 
protokola pilnīgu spēkā stāšanos, par 
mērķi nosakot aizsardzību no izpētes un 
ieguves darbu radītā piesārņojuma;

Or. en


