
 

AM\886410BG.doc  PE472.796v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

7.12.2011 A7-0372/84 

Изменение  84 

Izaskun Bilbao Barandica 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A7-0372/2011 

Knut Fleckenstein 

Изменение на Регламент (ЕО) № 1406/2002 за създаване на Европейска агенция за 

морска безопасност 

COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD) 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 1 

Регламент (ЕО) № 1406/2002 

Член 2 – параграф 3 – буква в а) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ва) изготвяне на морски свидетелства 

за компетентност в сътрудничество 

с центровете за обучение и сектора.  

За тази цел следва да се проучи по-

задълбочено въпроса за създаването на 

мрежа от морски центрове за 

обучение; 

Or. en 
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7.12.2011 A7-0372/85 

Изменение  85 

Izaskun Bilbao Barandica 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A7-0372/2011 

Knut Fleckenstein 

Изменение на Регламент (ЕО) № 1406/2002 за създаване на Европейска агенция за 

морска безопасност 

COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD) 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 1 

Регламент (ЕО) № 1406/2002 

Член 2 – параграф 3 – буква в б) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вб) оказване на сътрудничество за 

създаване на европейска школа, която 

да бъде пример за морски учебен 

център с отлични постижения; 

Or. en 
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7.12.2011 A7-0372/86 

Изменение  86 

Izaskun Bilbao Barandica 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A7-0372/2011 

Knut Fleckenstein 

Изменение на Регламент (ЕО) № 1406/2002 за създаване на Европейска агенция за 

морска безопасност 

COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD) 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 3 a – буква б) (нова) 

Регламент (ЕО) № 1406/2002 

Член 11 - параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 б) параграф 4 се изменя както следва: 

 "4. Когато е необходимо, участието на 

представители от трети страни, 

отразяващо балансирано 

представителство на мъжете и 

жените, и условията за такова 

участие се уреждат със 

споразуменията по член 17, параграф 

2. 

Or. en 
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7.12.2011 A7-0372/87 

Изменение  87 

Izaskun Bilbao Barandica 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A7-0372/2011 

Knut Fleckenstein 

Изменение на Регламент (ЕО) № 1406/2002 за създаване на Европейска агенция за 

морска безопасност 

COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD) 

Предложение за регламент 

Член 11 – точка 3 а – буква а) (нова) 

Регламент (ЕО) № 1406/2002 

Член 11 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 а) параграф 2а се добавя към член 11: 

 „2а) В състава на Управителния 

съвет има балансирано 

представителство на половете.“ 

Or. en 
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7.12.2011 A7-0372/88 

Изменение  88 

Izaskun Bilbao Barandica 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A7-0372/2011 

Knut Fleckenstein 

Изменение на Регламент (ЕО) № 1406/2002 за създаване на Европейска агенция за 

морска безопасност 

COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD) 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 3 б (нова) 

Регламент (ЕО) № 1406/2002 

Член 12 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3б) Параграф 1а се добавя към член 12: 

 „1а. При избора на председател и 

заместник-председател следва също 

да се зачита равенството на 

половете.“ 

Or. en 
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7.12.2011 A7-0372/89 

Изменение  89 

Izaskun Bilbao Barandica 

от името на групата ALDE 

Доклад A7-0372/2011 

Knut Fleckenstein 

Изменение на Регламент (ЕО) № 1406/2002 за създаване на Европейска агенция за 

морска безопасност 

COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD) 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 5 

Регламент (ЕО) № 1406/2002 

Член 16 - параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Изпълнителният директор се 

назначава и освобождава от длъжност 

от Управителния съвет. Назначението се 

извършва въз основа на списък с 

кандидати, предложени от Комисията, 

за срок от пет години въз основа на 

лични качества и документирани 

административни и управленски 

умения, както и въз основа на 

компетентността и опита му в областта 

на морската безопасност, сигурността на 

мореплаването, предотвратяването на 

замърсяване, причинено от кораби, и 

реагирането при замърсяване на морето. 

Преди назначението избраният от 

Управителния съвет кандидат може да 

бъде поканен да направи изявление пред 

компетентната комисия на Европейския 

парламент и да отговори на поставени 

от нейните членове въпроси. 

Управителният съвет взема това 

решение с мнозинство от четири пети от 

всички членове с право на глас. 

1. Изпълнителният директор се 

назначава и освобождава от длъжност 

от Управителния съвет. Назначението се 

извършва въз основа на списък с 

кандидати, предложени от Комисията, 

като се поддържа балансирано 

представителство на мъжете и 

жените, за срок от пет години въз 

основа на лични качества и 

документирани административни и 

управленски умения, както и въз основа 

на компетентността и опита му в 

областта на морската безопасност, 

сигурността на мореплаването, 

предотвратяването на замърсяване и 

реагирането при замърсяване на морето. 

Преди назначението избраният от 

Управителния съвет кандидат може да 

бъде поканен да направи изявление пред 

компетентната комисия на Европейския 

парламент и да отговори на поставени 

от нейните членове въпроси. Нейното 

становище, ако е изразено такова, се 

взема предвид преди официалното 

назначаване. Управителният съвет 

взема това решение с мнозинство от 

четири пети от всички членове с право 

на глас. 
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7.12.2011 A7-0372/90 

Изменение  90 

Izaskun Bilbao Barandica 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A7-0372/2011 

Knut Fleckenstein 

Изменение на Регламент (ЕО) № 1406/2002 за създаване на Европейска агенция за 

морска безопасност 

COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD) 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 5 

Регламент (ЕО) № 1406/2002 

Член 16 - параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Завеждащите отдели се назначават 

въз основа на лични качества и 

документирани административни и 

управленски умения, както и въз основа 

на професионалната им компетентност 

и опит в областта на морската 

безопасност, сигурността на 

мореплаването, предотвратяването на 

замърсяване, причинено от кораби, и 

реагирането при замърсяване на морето. 

Завеждащите отдели се назначават или 

освобождават от длъжност от 

Изпълнителния директор след 

получаването на положително 

становище от страна на Управителния 

съвет. 

4. Завеждащите отдели се назначават, 

при поддържане на балансирано 

представителство на половете, въз 

основа на лични качества и 

документирани административни и 

управленски умения, както и въз основа 

на професионалната им компетентност 

и опит в областта на морската 

безопасност, сигурността на 

мореплаването, предотвратяването на 

замърсяване, причинено от кораби, и 

реагирането при замърсяване на морето. 

Завеждащите отдели се назначават или 

освобождават от длъжност от 

Изпълнителния директор след 

получаването на положително 

становище от страна на Управителния 

съвет. 

Or. en 

 


