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7.12.2011 A7-0372/84 

Ändringsförslag  84 
Izaskun Bilbao Barandica 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A7-0372/2011 
Knut Fleckenstein 
Inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå 

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

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 1 
Förordning (EG) nr 1406/2002 

Artikel 2 – punkt 3 – led ca (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ca) utarbeta utbildningscertifikat för 

sjöfolk i samarbete med 

utbildningsinstituten och industrin; i detta 

syfte måste möjligheten att inrätta ett nät 

av utbildningsinstitut vidare undersökas, 

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

7.12.2011 A7-0372/85 

Ändringsförslag  85 
Izaskun Bilbao Barandica 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A7-0372/2011 
Knut Fleckenstein 
Inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå 

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

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 1 
Förordning (EG) nr 1406/2002 

Artikel 2 – punkt 3 – led cb (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 cb) sträva efter att inrätta en europeisk 

skola som ska fungera som referens för 

sjöfartsutbildninginstituten, 

Or. en 
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7.12.2011 A7-0372/86 

Ändringsförslag  86 
Izaskun Bilbao Barandica 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A7-0372/2011 
Knut Fleckenstein 
Inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå 

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

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 3a – led b (nytt) 
Förordning (EG) nr 1406/2002 

Artikel 11 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 b) Punkt 4 skall ändras på följande sätt: 

 4. I förekommande fall ska deltagande 
av företrädare för tredjeland uppvisa en 

jämn könsfördelning och villkoren för 
detta fastställas genom de förfaranden 
som avses i artikel 17.2. 

Or. en 
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7.12.2011 A7-0372/87 

Ändringsförslag  87 
Izaskun Bilbao Barandica 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A7-0372/2011 
Knut Fleckenstein 
Inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå 

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

Förslag till förordning 
Artikel 11 – led 3a – led a (nytt) 
Förordning (EG) nr 1406/2002 

Artikel 11 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 a) I artikel 11 ska följande punkt 2a 

läggas till: 

 2a. Styrelsens sammansättning ska 

respektera principen om en jämn 

könsfördelning. 

Or. en 
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7.12.2011 A7-0372/88 

Ändringsförslag  88 
Izaskun Bilbao Barandica 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A7-0372/2011 
Knut Fleckenstein 
Inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå 

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

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 3b (nytt) 
Förordning (EG) nr 1406/2002 

Artikel 12 – punkt 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3b) I artikel 12 ska följande punkt 1a 

läggas till: 

 1a. Principen om en jämn könsfördelning 

ska också respekteras i samband med 

valet av styrelsens ordförande och 

vice ordförande. 

Or. en 
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7.12.2011 A7-0372/89 

Ändringsförslag  89 
Izaskun Bilbao Barandica 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A7-0372/2011 
Knut Fleckenstein 
Inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå 

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

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 5 
Förordning (EG) nr 1406/2002 

Artikel 16 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Byråns verkställande direktör ska utses 

och avsättas av styrelsen. Den 

verkställande direktören ska utses för en 

period om fem år, utifrån en förteckning 

över kandidater som kommissionen 

föreslår, på grundval av meriter, 

dokumenterad skicklighet i förvaltning och 

ledarskap samt kompetens och erfarenhet 

som är relevant för sjösäkerhet, 

sjöfartsskydd och förhindrande av 

föroreningar från fartyg samt insatser vid 

sådana havsföroreningar. Den kandidat 

som styrelsen väljer kan före utnämningen 

uppmanas att göra ett uttalande inför 

behörigt utskott i Europaparlamentet och 

besvara frågor från utskottsledamöterna. 

Styrelsen ska fatta sitt beslut med 

fyra femtedels majoritet av alla ledamöter 

som har rösträtt. 

1. Byråns verkställande direktör ska utses 

och avsättas av styrelsen. Den 

verkställande direktören ska utses för en 

period om fem år, utifrån en förteckning 

över kandidater, med en jämn 

könsfördelning, som kommissionen 

föreslår, på grundval av meriter, 

dokumenterad skicklighet i förvaltning och 

ledarskap samt kompetens och erfarenhet 

som är relevant för sjösäkerhet, 

sjöfartsskydd och förhindrande av 

föroreningar samt insatser vid sådana 

havsföroreningar. Den kandidat som 

styrelsen väljer kan före utnämningen 

uppmanas att göra ett uttalande inför 

behörigt utskott i Europaparlamentet och 

besvara frågor från utskottsledamöterna. 

Eventuella uttalanden ska beaktas före 

den formella utnämningen. Styrelsen ska 

fatta sitt beslut med fyra femtedels 

majoritet av alla ledamöter som har 

rösträtt. 

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

7.12.2011 A7-0372/90 

Ändringsförslag  90 
Izaskun Bilbao Barandica 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A7-0372/2011 
Knut Fleckenstein 
Inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå 

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

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 5 
Förordning (EG) nr 1406/2002 

Artikel 16 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Avdelningscheferna ska utses på 

grundval av meriter, dokumenterad 

skicklighet i förvaltning och ledarskap 

samt yrkesmässig kompetens och 

erfarenhet som är relevant för sjösäkerhet, 

sjöfartsskydd och förhindrande av 

föroreningar från fartyg samt insatser vid 

sådana havsföroreningar. 

Avdelningscheferna ska utses eller avsättas 

av den verkställande direktören efter att ha 

erhållit styrelsens positiva yttrande.” 

4. Avdelningscheferna ska, med respekt 

för principen om en jämn könsfördelning, 

utses på grundval av meriter, 

dokumenterad skicklighet i förvaltning och 

ledarskap samt yrkesmässig kompetens och 

erfarenhet som är relevant för sjösäkerhet, 

sjöfartsskydd och förhindrande av 

föroreningar från fartyg samt insatser vid 

sådana havsföroreningar. 

Avdelningscheferna ska utses eller avsättas 

av den verkställande direktören efter att ha 

erhållit styrelsens positiva yttrande.” 

Or. en 

 

 


