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7.12.2011 A7-0372/84 

Amendement  84 

Izaskun Bilbao Barandica 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A7-0372/2011 

Knut Fleckenstein 

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 1 

Verordening (EG) nr. 1406/2002 

Artikel 2 – lid 3 – letter c bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

   c bis) vaarbevoegdheidsbewijzen afgeven 

in samenwerking met opleidingscentra en 

de sector. Hiertoe moeten verdere stappen 

voor de oprichting van een netwerk van 

maritieme opleidingscentra worden 

ondernomen; 

Or. en 



 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

7.12.2011 A7-0372/85 

Amendement  85 

Izaskun Bilbao Barandica 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A7-0372/2011 

Knut Fleckenstein 

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 1 

Verordening (EG) nr. 1406/2002 

Artikel 2 – lid 3 – letter c ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

   c ter) bijdragen tot de oprichting van een 

Europese school die een referentiepunt 

kan vormen voor een maritieme 

topopleiding; 

Or. en 
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7.12.2011 A7-0372/86 

Amendement  86 

Izaskun Bilbao Barandica 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A7-0372/2011 

Knut Fleckenstein 

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 3 bis – letter b (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 1406/2002 

Artikel 11 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

   b) lid 4 wordt als volgt gewijzigd: 

 "4. In voorkomend geval worden de 

deelneming van vertegenwoordigers van 

derde landen, met inachtneming van het 

genderevenwicht, en de voorwaarden 

daarvan vastgesteld in de in artikel 17, 

lid 2, bedoelde regelingen." 

Or. en 
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7.12.2011 A7-0372/87 

Amendement  87 

Izaskun Bilbao Barandica 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A7-0372/2011 

Knut Fleckenstein 

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 3 bis – letter a (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 1406/2002 

Artikel 11 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

   a) aan artikel 11 wordt het volgende 

nieuwe lid 2 bis toegevoegd: 

 "2 bis. Bij de samenstelling van de Raad 

van bestuur wordt het genderevenwicht in 

acht genomen." 

Or. en 
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7.12.2011 A7-0372/88 

Amendement  88 

Izaskun Bilbao Barandica 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A7-0372/2011 

Knut Fleckenstein 

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 3 ter(nieuw) 

Verordening (EG) nr. 1406/2002 

Artikel 12 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

   3 ter) aan artikel 12 wordt het volgende 

nieuwe lid 1 bis toegevoegd: 

 "1 bis. Ook bij de benoeming van de 

voorzitter en ondervoorzitter wordt het 

genderevenwicht in acht genomen." 

Or. en 
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7.12.2011 A7-0372/89 

Amendement  89 

Izaskun Bilbao Barandica 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A7-0372/2011 

Knut Fleckenstein 

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 5 

Verordening (EG) nr. 1406/2002 

Artikel 16 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De uitvoerende directeur wordt benoemd 

en ontslagen door de raad van bestuur. Hij 

wordt geselecteerd uit een door de 

Commissie voorgestelde lijst met 

kandidaten en wordt door de raad van 

bestuur voor een periode van vijf jaar 

benoemd op grond van verdienste en van 

door bewijsstukken aangetoonde 

bestuurlijke en leidinggevende 

vaardigheden, alsook bekwaamheid en 

ervaring die relevant is voor maritieme 

veiligheid, maritieme beveiliging, de 

voorkoming van verontreiniging door 

schepen en de bestrijding van mariene 

verontreiniging. Vóór de benoeming kan 

de door de raad van bestuur gekozen 

kandidaat worden verzocht een verklaring 

voor de bevoegde commissie van het 

Europees Parlement af te leggen en vragen 

van de commissieleden te beantwoorden. 

De raad van bestuur neemt een besluit met 

een meerderheid van vier vijfde van alle 

stemgerechtigde leden. 

1. De uitvoerende directeur wordt benoemd 

en ontslagen door de raad van bestuur. Hij 

of zij wordt geselecteerd uit een door de 

Commissie voorgestelde lijst met 

kandidaten, waarbij het genderevenwicht 

in acht wordt genomen, en wordt door de 

raad van bestuur voor een periode van vijf 

jaar benoemd op grond van verdienste en 

van door bewijsstukken aangetoonde 

bestuurlijke en leidinggevende 

vaardigheden, alsook bekwaamheid en 

ervaring die relevant is voor maritieme 

veiligheid, maritieme beveiliging, de 

voorkoming van verontreiniging en de 

bestrijding van mariene verontreiniging. 

Vóór de benoeming kan de door de raad 

van bestuur gekozen kandidaat worden 

verzocht een verklaring voor de bevoegde 

commissie van het Europees Parlement af 

te leggen en vragen van de commissieleden 

te beantwoorden. Vóór de officiële 

benoeming wordt rekening gehouden met 

het eventuele advies van de commissie. De 

raad van bestuur neemt een besluit met een 

meerderheid van vier vijfde van alle 

stemgerechtigde leden. 

Or. en 
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7.12.2011 A7-0372/90 

Amendement  90 

Izaskun Bilbao Barandica 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A7-0372/2011 

Knut Fleckenstein 

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 5 

Verordening (EG) nr. 1406/2002 

Artikel 16 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De afdelingshoofden worden benoemd 

op grond van verdienste en van door 

bewijsstukken aangetoonde bestuurlijke en 

leidinggevende vaardigheden, alsook 

professionele bekwaamheid en ervaring die 

relevant is voor maritieme veiligheid, 

maritieme beveiliging, de voorkoming van 

verontreiniging door schepen en de 

bestrijding van mariene verontreiniging. 

De afdelingshoofden worden benoemd en 

ontslagen door de uitvoerend directeur na 

een positief advies van de raad van 

bestuur." 

4. De afdelingshoofden worden, met 

inachtneming van het genderevenwicht, 

benoemd op grond van verdienste en van 

door bewijsstukken aangetoonde 

bestuurlijke en leidinggevende 

vaardigheden, alsook professionele 

bekwaamheid en ervaring die relevant is 

voor maritieme veiligheid, maritieme 

beveiliging, de voorkoming van 

verontreiniging door schepen en de 

bestrijding van mariene verontreiniging. 

De afdelingshoofden worden benoemd en 

ontslagen door de uitvoerend directeur na 

een positief advies van de raad van 

bestuur." 

Or. en 

 

 

 


