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4.12.2013 A7-0379/86 

Изменение  86 

Саид Ел Хадрави 

от името на групата S&D 

 

Доклад A7-0379/2013 

Гезине Майснер 

Морско пространствено планиране и интегрирано управление на крайбрежните зони 

COM(2013)0133 – C7-0065/2013 – 2013/0074(COD) 

Предложение за директива 

Член 14 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Всяка държава членка определя за 

всяка крайбрежна зона и морски регион 

или подрегион, органът или органите, 

които са компетентни за изпълнението 

на настоящата директива, включително 

за осигуряване на сътрудничеството с 

други държави членки, както е 

определено в член 12, и 

сътрудничеството с трети държави, 

както е определено в член 13. 

1. Всяка държава членка определя за 

всяка крайбрежна зона и морски регион, 

органа или органите, които са 

компетентни за изпълнението на 

настоящата директива, включително за 

осигуряване на сътрудничеството с 

други държави членки, както е 

определено в член 12, и 

сътрудничеството с трети държави, 

както е определено в член 13. 

Or. en 
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4.12.2013 A7-0379/87 

Изменение  87 

Саид Ел Хадрави 

от името на групата S&D 

 

Доклад A7-0379/2013 

Гезине Майснер 

Морско пространствено планиране и интегрирано управление на крайбрежните зони 

COM(2013)0133 – C7-0065/2013 – 2013/0074(COD) 

Предложение за директива 

Член 14 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Всяка държава членка определя за 

всяка крайбрежна зона и морски регион 

или подрегион, органът или органите, 

които са компетентни за изпълнението 

на настоящата директива, включително 

за осигуряване на сътрудничеството с 

други държави членки, както е 

определено в член 12, и 

сътрудничеството с трети държави, 

както е определено в член 13. 

1. Всяка държава членка определя за 

всяка крайбрежна зона и морски регион, 

органа или органите, които са 

отговорни за изпълнението на 

настоящата директива, включително за 

осигуряване на сътрудничеството с 

други държави членки, както е 

определено в член 12, и 

сътрудничеството с трети държави, 

както е определено в член 13. 

2. Всяка държава членка предоставя на 

Комисията списък на компетентните 

органи заедно с елементите 

информация, изброени в приложение I 

към настоящата директива. 

2. Всяка държава членка предоставя на 

Комисията списък на отговорните 

органи заедно с елементите 

информация, изброени в приложение I 

към настоящата директива. 

3. Едновременно с това всяка държава 

членка изпраща на Комисията списък на 

своите компетентни органи, отговарящи 

за международните органи, в които 

участва и които имат отношение към 

изпълнението на настоящата директива. 

3. Едновременно с това всяка държава 

членка изпраща на Комисията списък на 

своите компетентни органи, отговарящи 

за международните органи, в които 

участва и които имат отношение към 

изпълнението на настоящата директива. 

4. Всяка държава членка информира 

Комисията за всяка промяна в 

информацията, предоставена съгласно 

параграф 1, в срок от шест месеца след 

влизане в сила на съответната промяна. 

4. Всяка държава членка информира 

Комисията за всяка промяна в 

информацията, предоставена съгласно 

параграф 1, в срок от шест месеца след 

влизане в сила на съответната промяна. 

 4а. В съответствие с принципа на 

субсидиарност, всяка държава членка 

може да определи своите отговорни 
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органи в съответствие със 

съществуващите институционални и 

управленчески равнища. 

Or. en 

 

 


