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7.12.2011 A7-0372/84 

Ændringsforslag  84 

Izaskun Bilbao Barandica 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0372/2011 

Knut Fleckenstein 
Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed 

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

Forslag til forordning 

Artikel 1 – nr. 1 
Forordning (EF) nr. 1406/2002 

Artikel 2 – stk. 3 – litra c a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) at udstede søfartsbeviser i samarbejde 

med uddannelsesinstitutioner og 

industrien.  Med henblik herpå skal 

muligheden for at skabe et net af 

søfartsuddannelsesinstitutioner 

undersøges yderligere. 

Or. en 
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7.12.2011 A7-0372/85 

Ændringsforslag  85 

Izaskun Bilbao Barandica 
for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0372/2011 

Knut Fleckenstein 

Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed 

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

Forslag til forordning 

Artikel 1 – nr. 1 

Forordning (EF) nr. 1406/2002 

Artikel 2 – stk. 3 – litra c b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 cb) at samarbejde om etablering af en 

europæisk skole, der skal foregå som et 

eksempel på en kvalitetssøfartsskole 

Or. en 



 

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

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

7.12.2011 A7-0372/86 

Ændringsforslag  86 

Izaskun Bilbao Barandica 
for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0372/2011 

Knut Fleckenstein 

Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed 

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

Forslag til forordning 

Artikel 1 – nr. 3 a – litra b (nyt) 

Forordning (EF) nr. 1406/2002 

Artikel 11 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 b) Stk. 4, affattes således: 

 "4. Når det er relevant, fastsættes der 

bestemmelser om deltagelse af 

repræsentanter for tredjelande, under 

hensyntagen til en ligelig fordeling 

mellem kvinder og mænd, og 

betingelserne herfor i de dispositioner, 

der er omhandlet i artikel 17, stk. 2." 

Or. en 
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7.12.2011 A7-0372/87 

Ændringsforslag  87 

Izaskun Bilbao Barandica 
for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0372/2011 

Knut Fleckenstein 

Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed 

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

Forslag til forordning 

Artikel 11 – nr. 3 a – litra a (nyt) 

Forordning (EF) nr. 1406/2002 

Artikel 11 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 a) I artikel 11 tilføjes følgende stykke 2a: 

 "2a) Bestyrelsen sammensættes under 

hensyntagen til princippet om en ligelig 

fordeling mellem mænd og kvinder." 

Or. en 
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7.12.2011 A7-0372/88 

Ændringsforslag  88 

Izaskun Bilbao Barandica 
for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0372/2011 

Knut Fleckenstein 

Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed 

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

Forslag til forordning 

Artikel 1 – nr. 3 b (nyt) 

Forordning (EF) nr. 1406/2002 

Artikel 12 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3b) I artikel 12 tilføjes følgende stykke 1a: 

 "1a. Der skal endvidere i forbindelse med 

valget af formanden og næstformanden 

tages hensyn til princippet om en ligelig 

fordeling mellem mænd og kvinder." 

Or. en 
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7.12.2011 A7-0372/89 

Ændringsforslag  89 

Izaskun Bilbao Barandica 
for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0372/2011 

Knut Fleckenstein 

Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed 

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

Forslag til forordning 

Artikel 1 – nr. 5 

Forordning (EF) nr. 1406/2002 

Artikel 16 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Den administrerende direktør udnævnes 

og afskediges af bestyrelsen. Udnævnelsen 

foretages fra en liste over kandidater, der 

foreslås af Kommissionen, for en 

femårsperiode på grundlag af fortjeneste og 

dokumenterede administrative og 

ledelsesmæssige evner samt kvalifikationer 

og erfaring, som er relevant for 

søfartssikkerhed, søfartssikring, 

forebyggelse af forurening fra skibe og 

bekæmpelse af havforurening. Før 

udnævnelsen kan den ansøger, bestyrelsen 

har valgt, opfordres til at afgive med en 

udtalelse for Europa-Parlamentets 

kompetente udvalg og besvare spørgsmål 

fra udvalgsmedlemmerne. Bestyrelsen 

træffer sin beslutning med et flertal på fire 

femtedele af de stemmeberettigede 

medlemmer. 

1. Den administrerende direktør udnævnes 

og afskediges af bestyrelsen. Udnævnelsen 

foretages fra en liste over kandidater, der 

foreslås af Kommissionen og skal omfatte 

et ligeligt antal mænd og kvinder, for en 

femårsperiode på grundlag af fortjeneste og 

dokumenterede administrative og 

ledelsesmæssige evner samt kvalifikationer 

og erfaring, som er relevant for 

søfartssikkerhed, søfartssikring, 

forebyggelse af forurening og bekæmpelse 

af havforurening. Før udnævnelsen kan den 

ansøger, bestyrelsen har valgt, opfordres til 

at afgive med en udtalelse for Europa-

Parlamentets kompetente udvalg og 

besvare spørgsmål fra 

udvalgsmedlemmerne. En eventuel 

udtalelse fra dette udvalg skal tages i 

betragtning før den formelle udnævnelse. 

Bestyrelsen træffer sin beslutning med et 

flertal på fire femtedele af de 

stemmeberettigede medlemmer. 

Or. en 
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7.12.2011 A7-0372/90 

Ændringsforslag  90 

Izaskun Bilbao Barandica 
for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0372/2011 

Knut Fleckenstein 

Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed 

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

Forslag til forordning 

Artikel 1 – nr. 5 

Forordning (EF) nr. 1406/2002 

Artikel 16 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Afdelingscheferne udnævnes på 

grundlag af fortjeneste og dokumenterede 

administrative og ledelsesmæssige evner 

samt faglige kvalifikationer og erfaring, 

som er relevant for søfartssikkerhed, 

søfartssikring, forebyggelse af forurening 

fra skibe og bekæmpelse af havforurening. 

Afdelingscheferne udnævnes eller 

afskediges af den administrerende direktør, 

efter at bestyrelsen har afgivet en positiv 

udtalelse herom." 

4. Afdelingscheferne udnævnes under 

hensyntagen til en ligelig fordeling 

mellem mænd og kvinder og på grundlag 

af fortjeneste og dokumenterede 

administrative og ledelsesmæssige evner 

samt faglige kvalifikationer og erfaring, 

som er relevant for søfartssikkerhed, 

søfartssikring, forebyggelse af forurening 

fra skibe og bekæmpelse af havforurening. 

Afdelingscheferne udnævnes eller 

afskediges af den administrerende direktør, 

efter at bestyrelsen har afgivet en positiv 

udtalelse herom." 

Or. en 

 

 


