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7. 12. 2011 A7-0372/84 

Pozměňovací návrh  84 
Izaskun Bilbao Barandica 
za skupinu ALDE 
 
Zpráva A7-0372/2011 
Knut Fleckenstein 
Evropská agentura pro námořní bezpečnost 
KOM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD) 

Návrh nařízení 
Čl. 1 – bod 1 
Nařízení (ES) č. 1406/2002 
Čl. 2 – odst. 3 – písm. c a (nové) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) ve spolupráci se školícími středisky a 

odvětvím vydává námořní osvědčení.  Je 

proto nutno dále přezkoumat zřízení sítě 

námořních školících středisek. 

Or. en 
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7. 12. 2011 A7-0372/85 

Pozměňovací návrh  85 
Izaskun Bilbao Barandica 
za skupinu ALDE 
 
Zpráva A7-0372/2011 
Knut Fleckenstein 
Evropská agentura pro námořní bezpečnost 
KOM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD) 

Návrh nařízení 
Čl. 1 – bod 1 
Nařízení (ES) č. 1406/2002 
Čl. 2 – odst. 3 – písm. c a (nové) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 cb) směřování k vytvoření evropské školy, 

která by byla referenční školou pro 

námořní školu excelence; 

Or. en 
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7. 12. 2011 A7-0372/86 

Pozměňovací návrh  86 
Izaskun Bilbao Barandica 
za skupinu ALDE 
 
Zpráva A7-0372/2011 
Knut Fleckenstein 
Evropská agentura pro námořní bezpečnost 
KOM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD) 

Návrh nařízení 
Čl. 1 – bod 3 a – písm. b (nové) 
Nařízení (ES) č. 1406/2002 
Čl. 11 – odst. 4 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 b) odstavec 4 se mění takto: 

 "4. Případná účast zástupců třetích zemí 
a její podmínky jsou stanoveny 
v ustanoveních zmíněných v čl. 17 odst. 
2, přičemž je nutno zachovat rovné 

zastoupení mužů a žen. 

Or. en 
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7. 12. 2011 A7-0372/87 

Pozměňovací návrh  87 
Izaskun Bilbao Barandica 
za skupinu ALDE 
 
Zpráva A7-0372/2011 
Knut Fleckenstein 
Evropská agentura pro námořní bezpečnost 
KOM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD) 

Návrh nařízení 
Čl. 11 – bod 3 a – písm. a (nové) 
Nařízení (ES) č. 1406/2002 
Čl. 11 – odst. 2 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 a) V článku se 11 doplní nový odstavec 

2a: 

 „(2a) Složení rady musí respektovat rovné 

zastoupení mužů a žen.“ 

Or. en 
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7. 12. 2011 A7-0372/88 

Pozměňovací návrh  88 
Izaskun Bilbao Barandica 
za skupinu ALDE 
 
Zpráva A7-0372/2011 
Knut Fleckenstein 
Evropská agentura pro námořní bezpečnost 
KOM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD) 

Návrh nařízení 
Čl. 1 – bod 3 b (nový) 
Nařízení (ES) č. 1406/2002 
Čl. 12 – odst. 1 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (3b) V článku 12 se doplní nový odstavec 

1a: 

 „1a. Při volbě předsedy a místopředsedy je 

nutno zachovat rovné zastoupení mužů a 

žen.“ 

Or. en 
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7. 12. 2011 A7-0372/89 

Pozměňovací návrh  89 
Izaskun Bilbao Barandica 
za skupinu ALDE 
 
Zpráva A7-0372/2011 
Knut Fleckenstein 
Evropská agentura pro námořní bezpečnost 
KOM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD) 

Návrh nařízení 
Čl. 1 – bod 5 
Nařízení (ES) č. 1406/2002 
Čl. 16 – odst. 1 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Výkonného ředitele jmenuje a odvolává 
správní rada. Výkonný ředitel je jmenován 
na období pěti let ze seznamu kandidátů 
navržených Komisí na základě výkonnosti 
a doložených správních a řídicích 
schopností a rovněž způsobilosti 
a zkušenosti v oblasti námořní bezpečnosti, 
zabránění znečištění z lodí a zasahování při 
něm. Před jmenováním může být kandidát 
zvolený správní radou vyzván, aby před 
příslušným výborem Evropského 
parlamentu učinil prohlášení a zodpověděl 
otázky jeho členů. Správní rada rozhoduje 
čtyřpětinovou většinou všech členů s 
hlasovacím právem. 

1. Výkonného ředitele jmenuje a odvolává 
správní rada. Výkonný ředitel je jmenován 
na období pěti let ze seznamu kandidátů 
navržených podle zásady rovného 

zastoupení mužů a žen Komisí na základě 
výkonnosti a doložených správních a 
řídicích schopností a rovněž způsobilosti 
a zkušenosti v oblasti námořní bezpečnosti, 
zabránění znečištění a zasahování při něm. 
Před jmenováním může být kandidát 
zvolený správní radou vyzván, aby před 
příslušným výborem Evropského 
parlamentu učinil prohlášení a zodpověděl 
otázky jeho členů. Jejich stanovisko, 

pokud je vysloví, bude před formálním 

jmenováním vzato v úvahu. Správní rada 
rozhoduje čtyřpětinovou většinou všech 
členů s hlasovacím právem. 

Or. en 
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7. 12. 2011 A7-0372/90 

Pozměňovací návrh  90 
Izaskun Bilbao Barandica 
za skupinu ALDE 
 
Zpráva A7-0372/2011 
Knut Fleckenstein 
Evropská agentura pro námořní bezpečnost 
KOM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD) 

Návrh nařízení 
Čl. 1 – bod 5 
Nařízení (ES) č. 1406/2002 
Čl. 16 – odst. 4 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Vedoucí jednotek jsou jmenováni na 
základě výkonnosti a doložených 
administrativních a řídicích schopností a 
rovněž konkrétní odbornosti a zkušenosti 
v oblasti námořní bezpečnosti, zabránění 
znečištění z lodí a reakce na znečištění 
moře. Vedoucí jednotek jmenuje nebo 
odvolává výkonný ředitel po obdržení 
kladného stanoviska správní rady. 

4. Vedoucí jednotek jsou při dodržení 

zásady rovného zastoupení mužů a žen 
jmenováni na základě výkonnosti a 
doložených administrativních a řídicích 
schopností a rovněž konkrétní odbornosti a 
zkušenosti v oblasti námořní bezpečnosti, 
zabránění znečištění z lodí a reakce na 
znečištění moře. Vedoucí jednotek jmenuje 
nebo odvolává výkonný ředitel po obdržení 
kladného stanoviska správní rady. 

Or. en 

 
 


