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4.12.2013 A7-0379/86 

Predlog spremembe  86 
Saïd El Khadraoui 
v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A7-0379/2013 
Gesine Meissner 
Pomorsko prostorsko načrtovanje in celostno upravljanje obalnih območij 

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

Predlog direktive 
Člen 14 – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Vsaka država članica za vsako zadevno 

obalno območje in morsko regijo ali 

podregijo imenuje organ ali organe, 

pristojne za izvajanje te direktive, vključno 

z zagotavljanjem sodelovanja z drugimi 

državami, opredeljenega v členu 12, in 

sodelovanja s tretjimi državami, 

opredeljenega v členu 13. 

1. Vsaka država članica za vsako zadevno 

obalno območje in morsko regijo imenuje 

organ ali organe, pristojne za izvajanje te 

direktive, vključno z zagotavljanjem 

sodelovanja z drugimi državami, 

opredeljenega v členu 12, in sodelovanja s 

tretjimi državami, opredeljenega v 

členu 13. 

Or. en 
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4.12.2013 A7-0379/87 

Predlog spremembe  87 
Saïd El Khadraoui 
v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A7-0379/2013 
Gesine Meissner 
Pomorsko prostorsko načrtovanje in celostno upravljanje obalnih območij 

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

Predlog direktive 
Člen 14 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Vsaka država članica za vsako zadevno 

obalno območje in morsko regijo ali 

podregijo imenuje organ ali organe, 

pristojne za izvajanje te direktive, vključno 

z zagotavljanjem sodelovanja z drugimi 

državami, opredeljenega v členu 12, in 

sodelovanja s tretjimi državami, 

opredeljenega v členu 13. 

1. Vsaka država članica za vsako zadevno 

obalno območje in morsko regijo imenuje 

organ ali organe, pristojne za izvajanje te 

direktive, vključno z zagotavljanjem 

sodelovanja z drugimi državami, 

opredeljenega v členu 12, in sodelovanja s 

tretjimi državami, opredeljenega v 

členu 13. 

2. Vsaka država članica predloži Komisiji 

seznam pristojnih organov skupaj z 

informacijami, navedenimi v Prilogi I k tej 

direktivi. 

2. Vsaka država članica predloži Komisiji 

seznam pristojnih organov skupaj z 

informacijami, navedenimi v Prilogi I k tej 

direktivi. 

 

3. Obenem vsaka država članica Komisiji 

pošlje seznam svojih pristojnih organov, 

odgovornih za mednarodna telesa, v 

katerih sodeluje in ki so pomembna za 

izvajanje te direktive. 

3. Obenem vsaka država članica Komisiji 

pošlje seznam svojih pristojnih organov, 

odgovornih za mednarodna telesa, v 

katerih sodeluje in ki so pomembna za 

izvajanje te direktive. 

4. Vsaka država članica obvesti Komisijo o 

vseh spremembah informacij, 

zagotovljenih na podlagi odstavka 1, v 

šestih mesecih od začetka veljavnosti take 

spremembe. 

4. Vsaka država članica obvesti Komisijo o 

vseh spremembah informacij, 

zagotovljenih na podlagi odstavka 1, v 

šestih mesecih od začetka veljavnosti take 

spremembe. 

 4a. Vsaka država članica lahko v skladu z 

načelom subsidiarnosti imenuje svoje 

pristojne organe v skladu z veljavnimi 

institucionalnimi ravnmi in ravnmi 

upravljanja. 

Or. en 
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