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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2011 A7-0372/84 

Módosítás  84 

Izaskun Bilbao Barandica 

az ALDE képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A7-0372/2011 

Knut Fleckenstein 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 pont 

1406/2002/EK rendelet 
2 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) képzési központokkal és az iparággal 

együttmőködve tengerészeti képesítést 

igazoló tanúsítványok kidolgozásában.  

Ennek érdekében tovább kell vizsgálni a 

tengerészeti képzéssel foglalkozó 

központokból álló hálózat 

létrehozatalának lehetıségét; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 
7.12.2011 A7-0372/85 

Módosítás  85 

Izaskun Bilbao Barandica 

az ALDE képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A7-0372/2011 

Knut Fleckenstein 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 pont 

1406/2002/EK rendelet 
2 cikk – 3 bekezdés – c b pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 cb) egy európai iskola létrehozásában, 

amely kiválóság tekintetében mintaként 

szolgálhat a tengerészeti iskolák számára; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 
7.12.2011 A7-0372/86 

Módosítás  86 

Izaskun Bilbao Barandica 

az ALDE képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A7-0372/2011 

Knut Fleckenstein 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 a pont –  b pont (új) 

1406/2002/EK rendelet 
11 cikk – 4 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 b) A (4) bekezdés a következıképpen 

módosul: 

 „(4) Adott esetben a harmadik országok 

képviselıinek a nık és férfiak 

kiegyensúlyozott képviseletét tükrözı 

részvételét és annak feltételeit a 17. cikk 

(2) bekezdésében említett 

intézkedésekben kell meghatározni.” 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 
7.12.2011 A7-0372/87 

Módosítás  87 

Izaskun Bilbao Barandica 

az ALDE képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A7-0372/2011 

Knut Fleckenstein 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 3 a pont – a pont (új) 

1406/2002/EK rendelet 
11 cikk – 2 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 a) A 11. cikk a következı (2a) bekezdéssel 

egészül ki: 

 „(2a) Az igazgatási tanács összetétele 

tükrözi a nemek kiegyensúlyozott 

képviseletének elvét.” 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 
7.12.2011 A7-0372/88 

Módosítás  88 

Izaskun Bilbao Barandica 

az ALDE képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A7-0372/2011 

Knut Fleckenstein 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 b pont (új) 

1406/2002/EK rendelet 
12 cikk – 1 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 3b) A 12. cikk a következı (1a) 

bekezdéssel egészül ki: 

 „(1a) Az elnök és az elnökhelyettes 

megválasztásakor tiszteletben kell tartani 

a nemek közötti egyenlıség elvét is.” 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 
7.12.2011 A7-0372/89 

Módosítás  89 

Izaskun Bilbao Barandica 

az ALDE képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A7-0372/2011 

Knut Fleckenstein 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 5 pont 

1406/2002/EK rendelet 
16 cikk – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az ügyvezetı igazgatót az igazgatási 
tanács nevezi ki és menti fel. Kinevezése öt 
évre szól, és a kinevezés a Bizottság által 
javasolt jelöltek közül, az érdemek és a 
dokumentált irányítási és vezetıi 
képességek figyelembevételével, valamint 
a tengeri biztonság, a tengeri védelem, a 
hajók okozta szennyezés megelızése és a 
tengeri szennyezés elleni fellépés terén 
győjtött szakértelem és tapasztalatok 
alapján történik. Kinevezése elıtt az 
igazgatási tanács által kiválasztott jelölt 
felkérhetı, hogy tegyen nyilatkozatot az 
Európai Parlament illetékes bizottsága 
elıtt, és válaszoljon az annak tagjai által 
feltett kérdésekre. Az igazgatási tanács 
határozatát az összes szavazásra jogosult 
tag négyötödös többségével hozza meg. 

(1) Az ügyvezetı igazgatót az igazgatási 
tanács nevezi ki és menti fel. Kinevezése öt 
évre szól, és a kinevezés a Bizottság által 
javasolt jelöltek – a nemek 

kiegyensúlyozott képviseletét tükrözı – 

listájáról, az érdemek és a dokumentált 
irányítási és vezetıi képességek 
figyelembevételével, valamint a tengeri 
biztonság, a tengeri védelem, a szennyezés 
megelızése és a tengeri szennyezés elleni 
fellépés terén győjtött szakértelem és 
tapasztalatok alapján történik. Kinevezése 
elıtt az igazgatási tanács által kiválasztott 
jelölt felkérhetı, hogy tegyen nyilatkozatot 
az Európai Parlament illetékes bizottsága 
elıtt, és válaszoljon az annak tagjai által 
feltett kérdésekre. A bizottság esetleges 

véleményét mérlegelni kell a hivatalos 

kinevezés elıtt. Az igazgatási tanács 
határozatát az összes szavazásra jogosult 
tag négyötödös többségével hozza meg. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 
7.12.2011 A7-0372/90 

Módosítás  90 

Izaskun Bilbao Barandica 

az ALDE képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A7-0372/2011 

Knut Fleckenstein 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 5 pont 

1406/2002/EK rendelet 
16 cikk – 4 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az osztályvezetık kinevezése az 
érdemeik és dokumentált irányítási és 
vezetıi képességeik figyelembevételével, 
valamint a tengeri biztonság, a tengeri 
védelem, a hajók okozta szennyezés és a 
tengeri szennyezés elleni fellépés terén 
győjtött szakértelmük és tapasztalataik 
alapján történik. Az osztályvezetıket az 
ügyvezetı igazgató nevezi ki és menti fel, 
miután a döntését az igazgatási tanács 
jóváhagyta. 

(4) Az osztályvezetık kinevezése a nemek 

kiegyensúlyozott képviselete elvének 

tiszteletben tartásával, az érdemeik és 
dokumentált irányítási és vezetıi 
képességeik figyelembevételével, valamint 
a tengeri biztonság, a tengeri védelem, a 
hajók okozta szennyezés és a tengeri 
szennyezés elleni fellépés terén győjtött 
szakértelmük és tapasztalataik alapján 
történik. Az osztályvezetıket az ügyvezetı 
igazgató nevezi ki és menti fel, miután a 
döntését az igazgatási tanács jóváhagyta. 

Or. en 

 
 


