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4.12.2013 A7-0379/86 

Pakeitimas  86 

Saïd El Khadraoui 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0379/2013 

Gesine Meissner 

Jūrų erdv÷s planavimas ir integruotas pakrančių zonų valdymas 

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

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

14 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Kiekviena valstyb÷ nar÷ kiekvienai 

atitinkamai pakrančių zonai ir jūrų regionui 

ar paregioniui paskiria kompetentingą 

instituciją ar institucijas, atsakingas už šios 

direktyvos įgyvendinimą, įskaitant 

bendradarbiavimo su kitomis valstyb÷mis 

nar÷mis, kaip apibr÷žta 12 straipsnyje, ir su 

trečiosiomis valstyb÷mis, kaip apibr÷žta 13 

straipsnyje, užtikrinimą. 

1. Kiekviena valstyb÷ nar÷ kiekvienai 

atitinkamai pakrančių zonai ir jūrų regionui 

paskiria kompetentingą instituciją ar 

institucijas, atsakingas už šios direktyvos 

įgyvendinimą, įskaitant bendradarbiavimo 

su kitomis valstyb÷mis nar÷mis, kaip 

apibr÷žta 12 straipsnyje, ir su trečiosiomis 

valstyb÷mis, kaip apibr÷žta 13 straipsnyje, 

užtikrinimą. 

Or. en 
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4.12.2013 A7-0379/87 

Pakeitimas  87 

Saïd El Khadraoui 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0379/2013 

Gesine Meissner 

Jūrų erdv÷s planavimas ir integruotas pakrančių zonų valdymas 

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

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

14 straipsnis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Kiekviena valstyb÷ nar÷ kiekvienai 

atitinkamai pakrančių zonai ir jūrų regionui 

ar paregioniui paskiria kompetentingą 

instituciją ar institucijas, atsakingas už šios 

direktyvos įgyvendinimą, įskaitant 

bendradarbiavimo su kitomis valstyb÷mis 

nar÷mis, kaip apibr÷žta 12 straipsnyje, ir su 

trečiosiomis valstyb÷mis, kaip apibr÷žta 13 

straipsnyje, užtikrinimą. 

1. Kiekviena valstyb÷ nar÷ kiekvienai 

atitinkamai pakrančių zonai ir jūrų regionui 

paskiria instituciją ar institucijas, 

atsakingas už šios direktyvos 

įgyvendinimą, įskaitant bendradarbiavimo 

su kitomis valstyb÷mis nar÷mis, kaip 

apibr÷žta 12 straipsnyje, ir su trečiosiomis 

valstyb÷mis, kaip apibr÷žta 13 straipsnyje, 

užtikrinimą. 

2. Kiekviena valstyb÷ nar÷ pateikia 

Komisijai kompetentingų institucijų sąrašą 

kartu su šios direktyvos I priede išvardyta 

informacija. 

2. Kiekviena valstyb÷ nar÷ pateikia 

Komisijai atsakingų institucijų sąrašą 

kartu su šios direktyvos I priede išvardyta 

informacija. 

3. Tuo pat metu kiekviena valstyb÷ nar÷ 

nusiunčia Komisijai savo kompetentingų 

institucijų, atsakingų už tas tarptautines 

organizacijas, kuriose jos dalyvauja ir 

kurios yra svarbios šiai direktyvai 

įgyvendinti, sąrašą. 

3. Tuo pat metu kiekviena valstyb÷ nar÷ 

nusiunčia Komisijai savo kompetentingų 

institucijų, atsakingų už tas tarptautines 

organizacijas, kuriose jos dalyvauja ir 

kurios yra svarbios šiai direktyvai 

įgyvendinti, sąrašą. 

4. Kiekviena valstyb÷ nar÷ praneša 

Komisijai apie bet kokį informacijos, 

pateiktos pagal 1 dalį, pasikeitimą per šešis 

m÷nesius nuo tokio pasikeitimo 

įsigaliojimo. 

4. Kiekviena valstyb÷ nar÷ praneša 

Komisijai apie bet kokį informacijos, 

pateiktos pagal 1 dalį, pasikeitimą per šešis 

m÷nesius nuo tokio pasikeitimo 

įsigaliojimo. 

 4a. Laikantis subsidiarumo principo 

kiekviena valstyb÷ nar÷ gali paskirti 

atsakingas institucijas pagal nacionalinį 

ir valdymo lygį. 
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