
 

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

RO Unită în diversitate RO 

7.12.2011 A7-0372/84 

Amendamentul 84 

Izaskun Bilbao Barandica 

în numele Grupului ALDE 
 
Raport A7-0372/2011 

Knut Fleckenstein 
AgenŃia Europeană pentru SiguranŃă Maritimă 
COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – punctul 1 
Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 
Articolul 2 – alineatul 3 – litera ca (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) în eliberarea de certificate de 
aptitudine navigatorilor în colaborare cu 
centrele de formare și sectorul.  În acest 
sens, este necesar să se examineze în 
continuare stabilirea unei rețele de centre 
de formare maritimă; 

Or. en 
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7.12.2011 A7-0372/85 

Amendamentul 85 

Izaskun Bilbao Barandica 
în numele Grupului ALDE 
 
Raport A7-0372/2011 

Knut Fleckenstein 

AgenŃia Europeană pentru SiguranŃă Maritimă 
COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – punctul 1 

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 
Articolul 2 – alineatul 3 – litera cb (nouă) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (cb) crearea unei şcoli europene de 
referinŃă în domeniul formării maritime; 

Or. en 
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7.12.2011 A7-0372/86 

Amendamentul 86 

Izaskun Bilbao Barandica 
în numele Grupului ALDE 
 
Raport A7-0372/2011 

Knut Fleckenstein 

AgenŃia Europeană pentru SiguranŃă Maritimă 
COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – punctul 3 – litera b (nouă) 

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 
Articolul 11 – alineatul 4 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (b) alineatul (4) se modifică după cum 
urmează: 

 "(4) „Dacă este cazul, participarea 
reprezentanŃilor din Ńări terŃe, care oferă 
o reprezentare echilibrată a bărbaŃilor şi 
femeilor, şi condiŃiile acestei participări 
se stabilesc prin procedurile menŃionate 

la articolul 17 alineatul (2).” 

Or. en 
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7.12.2011 A7-0372/87 

Amendamentul 87 

Izaskun Bilbao Barandica 
în numele Grupului ALDE 
 
Raport A7-0372/2011 

Knut Fleckenstein 

AgenŃia Europeană pentru SiguranŃă Maritimă 
COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – punctul 3a – litera a (nouă) 

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 
Articolul 11 – alineatul 2a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (a) Se adaugă la articolul 11 alineatul 
(2a): 

 „(2a) În Consiliul de administrație, 
femeile și bărbații sunt reprezentați în 
mod echilibrat.” 

Or. en 
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7.12.2011 A7-0372/88 

Amendamentul 88 

Izaskun Bilbao Barandica 
în numele Grupului ALDE 
 
Raport A7-0372/2011 

Knut Fleckenstein 

AgenŃia Europeană pentru SiguranŃă Maritimă 
COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – punctul 3b (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 
Articolul 12 – alineatul 1a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3b) Se adaugă la articolul 12 alineatul 
(1a): 

 „(1a) În alegerea preşedintelui şi a 
vicepreşedintelui se respectă, de 
asemenea, egalitatea de gen.” 

Or. en 
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7.12.2011 A7-0372/89 

Amendamentul 89 

Izaskun Bilbao Barandica 
în numele Grupului ALDE 
 
Raport A7-0372/2011 

Knut Fleckenstein 

AgenŃia Europeană pentru SiguranŃă Maritimă 
COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – punctul 5 

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 
Articolul 16 – alineatul 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Directorul executiv este numit şi demis 
de Consiliul de administraŃie. Numirea se 
face pe baza unei liste de candidaŃi propusă 
de Comisie pentru o perioadă de cinci ani, 
pe criterii de merit şi aptitudini 
administrative şi manageriale atestate, 
precum şi de competenŃă şi experienŃă 
relevante în domeniul siguranŃei maritime, 
al securităŃii maritime, al prevenirii 
poluării cauzate de nave şi al intervenŃiei în 
situaŃii de poluare marină. Înainte de a fi 
numit în funcŃie, candidatul selecŃionat de 
către Consiliul de administraŃie poate primi 
invitaŃia de a se adresa comitetului 
competent al Parlamentului European şi de 
a răspunde întrebărilor puse de membrii 
acestuia. Consiliul de administraŃie adoptă 
decizia cu o majoritate de patru cincimi din 
totalul membrilor cu drept de vot. 

(1) Directorul executiv este numit şi demis 
de Consiliul de administraŃie. Numirea se 
face pe baza unei liste de candidaŃi propusă 
de Comisie, care cuprinde o reprezentare 
echilibrată a femeilor și bărbaților, pentru 
o perioadă de cinci ani, pe criterii de merit 
şi aptitudini administrative şi manageriale 
atestate, precum şi de competenŃă şi 
experienŃă relevante în domeniul siguranŃei 
maritime, al securităŃii maritime, al 
prevenirii poluării şi al intervenŃiei în 
situaŃii de poluare marină. Înainte de a fi 
numit în funcŃie, candidatul selecŃionat de 
către Consiliul de administraŃie poate primi 
invitaŃia de a se adresa comitetului 
competent al Parlamentului European şi de 
a răspunde întrebărilor puse de membrii 
acestuia. În cazul în care este emis, avizul 
acestuia este luat în considerare înainte 
de numirea oficială. Consiliul de 
administraŃie adoptă decizia cu o majoritate 
de patru cincimi din totalul membrilor cu 
drept de vot. 

Or. en 
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7.12.2011 A7-0372/90 

Amendamentul 90 

Izaskun Bilbao Barandica 
în numele Grupului ALDE 
 
Raport A7-0372/2011 

Knut Fleckenstein 

AgenŃia Europeană pentru SiguranŃă Maritimă 
COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – punctul 5 

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 
Articolul 16 – alineatul 4 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Şefi de departament sunt numiŃi pe 
criterii de merit şi aptitudini administrative 
şi manageriale atestate, precum şi de 
competenŃă profesională şi experienŃă 
relevante în domeniul siguranŃei maritime, 
al securităŃii maritime, al prevenirii 
poluării cauzate de nave şi al intervenŃiei în 
situaŃii de poluare marină. Şefii de 
departament sunt numiŃi sau demişi de 
către directorul executiv, după primirea 
avizului favorabil din partea Consiliului de 
administraŃie.  

(4) Şefii de departament sunt numiŃi, 
respectând principiul egalității de gen, pe 
criterii de merit şi aptitudini administrative 
şi manageriale atestate, precum şi de 
competenŃă profesională şi experienŃă 
relevante în domeniul siguranŃei maritime, 
al securităŃii maritime, al prevenirii 
poluării cauzate de nave şi al intervenŃiei în 
situaŃii de poluare marină. Şefii de 
departament sunt numiŃi sau demişi de 
către directorul executiv, după primirea 
avizului favorabil din partea Consiliului de 
administraŃie.  

Or. en 

 
 


