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7.12.2011 A7-0372/84 

Pakeitimas  84 
Izaskun Bilbao Barandica 
ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0372/2011 
Knut Fleckenstein 
Europos jūrų saugumo agentūra 

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

Pasiūlymas d÷l reglamento 

1 straipsnio 1 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002 

2 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ca) bendradarbiaudama su mokymo 

centrais ir pramon÷s įmon÷mis, sukurtų 

jūrininko kompetencijos pažym÷jimą.  

Siekiant tai padaryti, reikia nuodugniau 

išnagrin÷ti galimybę įsteigti jūrininkų 

rengimo centrų tinklą; 

Or. en 
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7.12.2011 A7-0372/85 

Pakeitimas  85 

Izaskun Bilbao Barandica 
ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0372/2011 
Knut Fleckenstein 
Europos jūrų saugumo agentūra 

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

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002 

2 straipsnio 3 dalies c b punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 cb) siektų sukurti Europos mokyklą, kuri 

būtų pavyzdin÷ jūrininkų rengimo 

mokykla; 

Or. en 
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7.12.2011 A7-0372/86 

Pakeitimas  86 

Izaskun Bilbao Barandica 
ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0372/2011 
Knut Fleckenstein 
Europos jūrų saugumo agentūra 

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

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 3 a punkto b papunktis (naujas) 
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002 

11 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 b) 4 dalis iš dalies keičiama taip: 

 „4. Prireikus trečiųjų šalių atstovų 
dalyvavimas, kuriam turi būti taikomas 

vyrų ir moterų skaičiaus pusiausvyros 

principas, ir jo sąlygos nustatomos 
susitarimais, nurodytais 17 straipsnio 2 

dalyje.“ 

Or. en 
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7.12.2011 A7-0372/87 

Pakeitimas  87 

Izaskun Bilbao Barandica 
ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0372/2011 
Knut Fleckenstein 
Europos jūrų saugumo agentūra 

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

Pasiūlymas d÷l reglamento 
11 straipsnio 3 a punkto a papunktis (naujas) 
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002 

11 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 a) į 11 straipsnį įterpiama ši nauja 2a 

dalis: 

 „2a. Administracin÷je valdyboje 

užtikrinama lyčių pusiausvyra.“ 

Or. en 
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7.12.2011 A7-0372/88 

Pakeitimas  88 

Izaskun Bilbao Barandica 
ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0372/2011 
Knut Fleckenstein 
Europos jūrų saugumo agentūra 

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

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 3 b punktas (naujas) 
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002 

12 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3b) Į 12 straipsnį įterpiama 1a dalis: 

 „1a. Be to, į lyčių pusiausvyrą 

atsižvelgiama ir renkant pirmininką bei 

pirmininko pavaduotoją.“  

Or. en 
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7.12.2011 A7-0372/89 

Pakeitimas  89 

Izaskun Bilbao Barandica 
ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0372/2011 
Knut Fleckenstein 
Europos jūrų saugumo agentūra 

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

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 5 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002 

16 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Agentūros vykdomąjį direktorių skiria ir 

atleidžia administracin÷ valdyba. 

Vykdomasis direktorius renkamas iš 

Komisijos siūlomo kandidatų sąrašo 

penkerių metų laikotarpiui remiantis 

nuopelnais ir dokumentais pagrįstais 

administraciniais bei valdymo įgūdžiais, 

taip pat profesine kompetencija ir patirtimi, 

susijusia su jūrų saugumu, apsauga jūrose, 

taršos iš laivų prevencija ir reagavimu į 

taršą. Prieš paskiriant vykdomuoju 

direktoriumi, administracin÷s valdybos 

atrinktas kandidatas gali būti kviečiamas 

padaryti pareiškimą kompetentingame 

Europos Parlamento komitete ir atsakyti į 

komiteto narių klausimus. Administracin÷ 

valdyba priima sprendimą visų balso teisę 

turinčių narių keturių penktadalių balsų 

dauguma. 

1. Agentūros vykdomąjį direktorių skiria ir 

atleidžia administracin÷ valdyba. 

Vykdomasis direktorius renkamas iš 

Komisijos siūlomo kandidatų sąrašo, 

užtikrinant vyrų ir moterų skaičiaus 

pusiausvyrą, penkerių metų laikotarpiui 

remiantis nuopelnais ir dokumentais 

pagrįstais administraciniais bei valdymo 

įgūdžiais, taip pat profesine kompetencija 

ir patirtimi, susijusia su jūrų saugumu, 

apsauga jūrose, jūrų taršos prevencija ir 

reagavimu į taršą. Prieš paskiriant 

vykdomuoju direktoriumi, administracin÷s 

valdybos atrinktas kandidatas gali būti 

kviečiamas padaryti pareiškimą 

kompetentingame Europos Parlamento 

komitete ir atsakyti į komiteto narių 

klausimus. Prieš oficialų paskyrimą 

atsižvelgiama į komiteto nuomonę, jei ji 

pateikta. Administracin÷ valdyba priima 

sprendimą visų balso teisę turinčių narių 

keturių penktadalių balsų dauguma. 

Or. en 
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7.12.2011 A7-0372/90 

Pakeitimas  90 

Izaskun Bilbao Barandica 
ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0372/2011 
Knut Fleckenstein 
Europos jūrų saugumo agentūra 

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

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 5 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002 

16 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Departamento vadovai skiriami 

remiantis nuopelnais ir dokumentais 

pagrįstais administraciniais bei valdymo 

įgūdžiais, taip pat profesine kompetencija 

ir patirtimi, susijusia su jūrų saugumu, 

apsauga jūrose, taršos iš laivų prevencija ir 

reagavimu į taršą. Departamento vadovus 

skiria ar atleidžia vykdomasis direktorius, 

prieš tai gavęs administracin÷s valdybos 

sutikimą. 

4. Departamento vadovai skiriami 

atsižvelgiant į lyčių pusiausvyrą ir 

remiantis nuopelnais ir dokumentais 

pagrįstais administraciniais bei valdymo 

įgūdžiais, taip pat profesine kompetencija 

ir patirtimi, susijusia su jūrų saugumu, 

apsauga jūrose, taršos iš laivų prevencija ir 

reagavimu į taršą. Departamento vadovus 

skiria ar atleidžia vykdomasis direktorius, 

prieš tai gavęs administracin÷s valdybos 

sutikimą. 

Or. en 

 

 

 


