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7.12.2011 A7-0372/84 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  84 
Izaskun Bilbao Barandica 
v mene skupiny ALDE 
 
Správa A7-0372/2011 
Knut Fleckenstein 
Európska námorná bezpečnostná agentúra 
KOM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD) 

Návrh nariadenia 
Článok 1 – bod 1 
Nariadenie (ES) č. 1406/2002 
Článok 2 – odsek 3 – písmeno ca (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 ca) vypracovať v spolupráci so 
strediskami odbornej prípravy a odvetvím 
námorné osvedčenia o spôsobilosti.  Preto 
je potrebné ďalej preskúmať vytvorenie 
siete námorných stredísk odbornej 
prípravy. 

Or. en 
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7.12.2011 A7-0372/85 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  85 
Izaskun Bilbao Barandica 
v mene skupiny ALDE 
 
Správa A7-0372/2011 
Knut Fleckenstein 
Európska námorná bezpečnostná agentúra 
KOM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD) 

Návrh nariadenia 
Článok 1 – bod 1 
Nariadenie (ES) č. 1406/2002 
Článok 2 – odsek 3 – písmeno cb (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 cb) snažiť sa zriadiť európsku školu, 
ktorá by bola vzorom excelentnosti pre 
námornú odbornú prípravu; 

Or. en 
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7.12.2011 A7-0372/86 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  86 
Izaskun Bilbao Barandica 
v mene skupiny ALDE 
 
Správa A7-0372/2011 
Knut Fleckenstein 
Európska námorná bezpečnostná agentúra 
KOM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD) 

Návrh nariadenia 
Článok 1 – bod 3a – písmeno b (nové) 
Nariadenie (ES) č. 1406/2002 
Článok 11 – odsek 4 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 b) odsek 4 sa mení a dopĺňa takto: 

 „4. V prípade potreby sa účasť 
zástupcov tretích štátov a príslušné 
podmienky stanovia v opatreniach 
uvedených v článku 17 ods. 2, pričom sa 
dodržiava vyvážené zastúpenie mužov a 
žien.” 

Or. en 
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7.12.2011 A7-0372/87 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  87 
Izaskun Bilbao Barandica 
v mene skupiny ALDE 
 
Správa A7-0372/2011 
Knut Fleckenstein 
Európska námorná bezpečnostná agentúra 
KOM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD) 

Návrh nariadenia 
Článok 11 – bod 3a – písmeno a (nové) 
Nariadenie (ES) č. 1406/2002 
Článok 11 – odsek 2a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 a) Do článku 11 sa vkladá tento odsek 2a: 

 „2a. Zloženie správnej rady rešpektuje 
vyvážené zastúpenie mužov a žien.” 

Or. en 
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7.12.2011 A7-0372/88 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  88 
Izaskun Bilbao Barandica 
v mene skupiny ALDE 
 
Správa A7-0372/2011 
Knut Fleckenstein 
Európska námorná bezpečnostná agentúra 
KOM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD) 

Návrh nariadenia 
Článok 1 – bod 3b (nový) 
Nariadenie (ES) č. 1406/2002 
Článok 12 – odsek 1a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 3b. Do článku 12 sa vkladá tento odsek 1: 

 „1a. Pri voľbe predsedu a podpredsedu sa 
tiež zachováva rodová rovnosť.” 

Or. en 
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7.12.2011 A7-0372/89 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  89 
Izaskun Bilbao Barandica 
v mene skupiny ALDE 
 
Správa A7-0372/2011 
Knut Fleckenstein 
Európska námorná bezpečnostná agentúra 
KOM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD) 

Návrh nariadenia 
Článok 1 – bod 5 
Nariadenie (ES) č. 1406/2002 
Článok 16 – odsek 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

1. Výkonného riaditeľa menuje a odvoláva 
správna rada. Výkonný riaditeľ sa menuje 
na obdobie piatich rokov zo zoznamu 
kandidátov navrhnutých Komisiou na 
základe kvalít a preukázaných 
administratívnych a riadiacich schopností, 
ako aj jeho spôsobilosti a skúseností v 
oblasti námornej bezpečnosti, námornej 
ochrany, zabránenia znečisťovania z lodí 
a reakcie na znečistenie mora. Pred 
vymenovaním možno kandidáta vybratého 
správnou radou vyzvať, aby urobil 
vyhlásenie pred príslušným výborom 
Európskeho parlamentu a odpovedal na 
otázky jeho členov. Správna rada prijme 
svoje rozhodnutie štvorpätinovou väčšinou 
všetkých členov s hlasovacím právom. 

1. Výkonného riaditeľa menuje a odvoláva 
správna rada. Výkonný riaditeľ sa menuje 
na obdobie piatich rokov zo zoznamu 
kandidátov navrhnutých podľa zásady 
vyváženého zastúpenia mužov a žien 
Komisiou na základe kvalít a preukázaných 
administratívnych a riadiacich schopností, 
ako aj jeho spôsobilosti a skúseností v 
oblasti námornej bezpečnosti, námornej 
ochrany, zabránenia znečisťovania 
a reakcie na znečistenie mora. Pred 
vymenovaním možno kandidáta vybratého 
správnou radou vyzvať, aby urobil 
vyhlásenie pred príslušným výborom 
Európskeho parlamentu a odpovedal na 
otázky jeho členov. Jeho prípadné názory 
sa zohľadnia pred oficiálnym 
vymenovaním. Správna rada prijme svoje 
rozhodnutie štvorpätinovou väčšinou 
všetkých členov s hlasovacím právom. 

Or. en 
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7.12.2011 A7-0372/90 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  90 
Izaskun Bilbao Barandica 
v mene skupiny ALDE 
 
Správa A7-0372/2011 
Knut Fleckenstein 
Európska námorná bezpečnostná agentúra 
KOM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD) 

Návrh nariadenia 
Článok 1 – bod 5 
Nariadenie (ES) č. 1406/2002 
Článok 16 – odsek 4 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

4. Vedúci oddelení sa vymenúvajú na 
základe kvalít a preukázaných 
administratívnych a riadiacich schopností, 
ako aj ich spôsobilosti a skúseností v 
oblasti námornej bezpečnosti, námornej 
ochrany, zabránenia znečisťovania z lodí 
a reakcie na znečistenie mora. Vedúcich 
oddelení vymenúva alebo odvoláva 
výkonný riaditeľ po získaní kladného 
stanoviska správnej rady.” 

4. Vedúci oddelení sa pri zachovaní zásady 
vyváženého zastúpenia mužov a žien 
vymenúvajú na základe kvalít a 
preukázaných administratívnych 
a riadiacich schopností, ako aj ich 
spôsobilosti a skúseností v oblasti 
námornej bezpečnosti, námornej ochrany, 
zabránenia znečisťovania z lodí a reakcie 
na znečistenie mora, pričom sa dodržiava 
zásada rovnakého zastúpenia mužov a žien. 
Vedúcich oddelení vymenúva alebo 
odvoláva výkonný riaditeľ po získaní 
kladného stanoviska správnej rady.” 

Or. en 

 
 


