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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.12.2011 A7-0372/84 

Muudatusettepanek  84 

Izaskun Bilbao Barandica 

fraktsiooni ALDE nimel 
 
Raport A7-0372/2011 

Knut Fleckenstein 

Euroopa Meresõiduohutuse Amet 
KOM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 1 

Määrus (EÜ) nr 1406/2002 
Artikkel 2 – lõige 3 – punkt c a (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c a) väljastada koostöös koolituskeskuste 

ja ettevõtetega meresõidutunnistusi, 

sellega seoses tuleb kaaluda 

merekoolituskeskuste võrgustiku rajamist; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
7.12.2011 A7-0372/85 

Muudatusettepanek  85 

Izaskun Bilbao Barandica 

fraktsiooni ALDE nimel 
 
Raport A7-0372/2011 

Knut Fleckenstein 

Euroopa Meresõiduohutuse Amet 
KOM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 1 

Määrus (EÜ) nr 1406/2002 
Artikkel 2 – lõige 3 – punkt c b (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c b) luua selline Euroopa õppeasutus, 

kus pakutakse parimat merendusalast 

õpet; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
7.12.2011 A7-0372/86 

Muudatusettepanek  86 

Izaskun Bilbao Barandica 

fraktsiooni ALDE nimel 
 
Raport A7-0372/2011 

Knut Fleckenstein 

Euroopa Meresõiduohutuse Amet 
KOM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 3 a – alapunkt b (uus) 

Määrus (EÜ) nr 1406/2002 
Artikkel 11 – lõige 4 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 b) Lõiget 4 muudetakse järgmiselt: 

 „4. Vajaduse korral nähakse artikli 17 

lõikes 2 osutatud korras ette kolmandate 

riikide esindajate osavõtt, mis põhineb 

meeste ja naiste tasakaalustatud 

esindatusel, ning selle tingimused.” 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
7.12.2011 A7-0372/87 

Muudatusettepanek  87 

Izaskun Bilbao Barandica 

fraktsiooni ALDE nimel 
 
Raport A7-0372/2011 

Knut Fleckenstein 

Euroopa Meresõiduohutuse Amet 
KOM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – punkt 3 a – alapunkt a (uus) 

Määrus (EÜ) nr 1406/2002 
Artikkel 11 – lõige 2 a (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 a) Artiklisse 11 lisatakse lõige 2 a: 

 „(2 a) Haldusnõukogu koosseis peab 

põhinema tasakaalustatud soolise 

esindatuse põhimõttel.” 

Or. en 
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7.12.2011 A7-0372/88 

Muudatusettepanek  88 

Izaskun Bilbao Barandica 

fraktsiooni ALDE nimel 
 
Raport A7-0372/2011 

Knut Fleckenstein 

Euroopa Meresõiduohutuse Amet 
KOM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 3 b (uus) 

Määrus (EÜ) nr 1406/2002 
Artikkel 12 – lõige 1 a (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (3 b) Artiklisse 12 lisatakse lõige 1 a: 

 „1 a. Esimehe ja aseesimehe valimisel 

tuleb samuti lähtuda soolise tasakaalu 

põhimõttest.” 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
7.12.2011 A7-0372/89 

Muudatusettepanek  89 

Izaskun Bilbao Barandica 

fraktsiooni ALDE nimel 
 
Raport A7-0372/2011 

Knut Fleckenstein 

Euroopa Meresõiduohutuse Amet 
KOM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 5 

Määrus (EÜ) nr 1406/2002 
Artikkel 16 – lõige 1 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Tegevdirektori nimetab ametisse ja 
vabastab ametist haldusnõukogu. Ta 
nimetatakse ametisse komisjoni koostatud 
kandidaatide nimekirjast viieks aastaks, 
pidades silmas tema teeneid, 
dokumenteeritud haldus- ja juhtimisoskust 
ning teadmisi ja kogemusi 
meresõiduohutuse ja meresõiduturvalisuse 
alal ning laevade põhjustatud 
merereostuse vältimise ja merereostustõrje 
alal. Enne ametisse määramist võib 
haldusnõukogu valitud kandidaadi kutsuda 
esinema Euroopa Parlamendi pädeva 
komisjoni ette, et ta vastaks selle liikmete 
küsimustele. Haldusnõukogu võtab otsused 
vastu kõikide hääleõiguslike liikmete 
neljaviiendikulise häälteenamusega. 

1. Tegevdirektori nimetab ametisse ja 
vabastab ametist haldusnõukogu. Ta 
nimetatakse ametisse viieks aastaks 
komisjoni koostatud kandidaatide 
nimekirjast, mis põhineb meeste ja naiste 

tasakaalustatud esindatuse põhimõttel, 
pidades silmas tema teeneid, 
dokumenteeritud haldus- ja juhtimisoskust 
ning teadmisi ja kogemusi 
meresõiduohutuse ja meresõiduturvalisuse 
alal ning merereostuse vältimise ja 
merereostustõrje alal. Enne ametisse 
määramist võib haldusnõukogu valitud 
kandidaadi kutsuda esinema Euroopa 
Parlamendi pädeva komisjoni ette, et ta 
vastaks selle liikmete küsimustele. Pädeva 
komisjoni võimalikku arvamust võetakse 

enne ametlikku ametisse nimetamist 

arvesse. Haldusnõukogu võtab otsused 
vastu kõikide hääleõiguslike liikmete 
neljaviiendikulise häälteenamusega. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
7.12.2011 A7-0372/90 

Muudatusettepanek  90 

Izaskun Bilbao Barandica 

fraktsiooni ALDE nimel 
 
Raport A7-0372/2011 

Knut Fleckenstein 

Euroopa Meresõiduohutuse Amet 
KOM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 5 

Määrus (EÜ) nr 1406/2002 
Artikkel 16 – lõige 4 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Osakonnajuhatajad nimetatakse 
ametisse, pidades silmas nende teeneid, 
dokumenteeritud haldus- ja juhtimisoskust 
ning teadmisi ja kogemusi 
meresõiduohutuse ja meresõiduturvalisuse 
alal ning laevade põhjustatud merereostuse 
vältimise ja merereostustõrje alal. 
Osakonnajuhatajad nimetab ametisse või 
vabastab ametist tegevdirektor, kui 
haldusnõukogu on selle heaks kiitnud. 

4. Osakonnajuhatajad nimetatakse 
ametisse, lähtudes soolise tasakaalu 
põhimõttest ning pidades silmas nende 
teeneid, dokumenteeritud haldus- ja 
juhtimisoskust ning teadmisi ja kogemusi 
meresõiduohutuse ja meresõiduturvalisuse 
alal ning laevade põhjustatud merereostuse 
vältimise ja merereostustõrje alal. 
Osakonnajuhatajad nimetab ametisse või 
vabastab ametist tegevdirektor, kui 
haldusnõukogu on selle heaks kiitnud. 

Or. en 

 
 


