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Verklaring van de gebruikte tekens 

 * Raadplegingsprocedure 

 *** Goedkeuringsprocedure 

 ***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing) 

 ***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing) 

 ***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing) 

 

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 

voorgestelde rechtsgrond.) 

 

 

 

 

 

Amendementen op een ontwerphandeling 

Amendementen van het Parlement in twee kolommen 
 

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 

Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 

Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven. 

 

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 

verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 

amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 

ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 

bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 

handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie. 

 

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 

tekst 

 

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 

worden aangegeven met het symbool ▌ of worden doorgestreept. Waar 

tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 

aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept.  

Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 

diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 

niet gemarkeerd. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 

wijziging van Verordening (EG) nr. 1406/2002 tot oprichting van een Europees 

Agentschap voor maritieme veiligheid 

(COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)) 

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2015)0667), 

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 100, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het 

Parlement is ingediend (C8-0404/2015), 

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van woensdag 16 

maart 20161, 

– na raadpleging van het Comité van de Regio's, 

– gezien artikel 59 en artikel 50, lid 1, van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie vervoer en toerisme en het advies van de 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0215/2016), 

1. stelt zijn standpunt in eerste lezing vast en neemt het voorstel van de Commissie over; 

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 

wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen; 

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 

en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 

                                                 
1 Nog niet in het Publicatieblad gepubliceerd. 
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24.5.2016 

ADVIES VAN DE COMMISSIE BURGERLIJKE VRIJHEDEN, JUSTITIE EN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

aan de Commissie vervoer en toerisme 

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 

wijziging van Verordening (EG) nr. 1406/2002 tot oprichting van een Europees Agentschap 

voor maritieme veiligheid 

(COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)) 

Rapporteur: Artis Pabriks 

 

AMENDEMENTEN 

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie vervoer en toerisme onderstaande amendementen in aanmerking te 

nemen: 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Verordening (EG) nr. 1406/2002 

Artikel 2 ter  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het Agentschap geeft, in 

samenwerking met het Europees grens- en 

kustwachtagentschap en het Europees 

Bureau voor visserijcontrole, 

ondersteuning aan nationale autoriteiten 

die kustwachttaken uitvoeren op nationaal 

en EU-niveau en, waar van toepassing, op 

internationaal niveau, door: 

1. Het Agentschap geeft, in 

samenwerking met het Europees grens- en 

kustwachtagentschap en het Europees 

Bureau voor visserijcontrole, 

ondersteuning aan nationale autoriteiten 

die kustwachttaken uitvoeren op nationaal 

en EU-niveau en, waar van toepassing, op 

internationaal niveau, door: 

(a)  het delen van informatie die 

voortkomt uit het samenbrengen en 

analyseren van gegevens afkomstig van 

systemen voor de rapportage van 

(a)  het delen van informatie die 

voortkomt uit het samenbrengen en 

analyseren van gegevens afkomstig van 

systemen voor de rapportage van 



 

RR\1098616NL.doc 7/10 PE580.572v03-00 

 NL 

vaartuigen en andere informatiesystemen 

die worden gehost door of die toegankelijk 

zijn voor de agentschappen, 

overeenkomstig hun respectieve 

rechtsgrondslagen en onverminderd het 

eigendomsrecht van de lidstaten op de 

gegevens; 

vaartuigen en andere informatiesystemen 

die worden gehost door of die toegankelijk 

zijn voor de agentschappen, 

overeenkomstig hun respectieve 

rechtsgrondslagen en onverminderd het 

eigendomsrecht van de lidstaten op de 

gegevens; 

(b) het verstrekken van surveillance- en 

communicatiediensten op basis van 

geavanceerde technologie, waaronder in de 

ruimte gestationeerde en 

grondinfrastructuur en sensoren die op 

platformen worden geplaatst, zoals op 

afstand bestuurde luchtvaartuigen; 

(b) het verstrekken van surveillance- en 

communicatiediensten op basis van 

geavanceerde technologie, waaronder in de 

ruimte gestationeerde en 

grondinfrastructuur en sensoren die op 

platformen worden geplaatst; 

(c) aan capaciteitsopbouw te doen door 

richtsnoeren, aanbevelingen en beste 

praktijken te ontwikkelen en de opleiding 

en uitwisseling van personeel te 

ondersteunen zodat meer informatie 

wordt uitgewisseld en meer wordt 

samengewerkt bij het uitvoeren van 

kustwachttaken; 

(c) capaciteitsopbouw door het 

opstellen van richtsnoeren, aanbevelingen 

en beste praktijken en door opleiding en 

uitwisseling van personeel te faciliteren; 

 (c bis) de uitwisseling van informatie en 

samenwerking op het gebied van 

kustwachttaken en nieuwe risico's op 

maritiem gebied te verbeteren; 

(d) aan capaciteitsverdeling te doen, 

met inbegrip van de planning en uitvoering 

van operaties met verschillende doeleinden 

en de sector- en grensoverschrijdende 

verdeling van middelen en andere 

capaciteiten. 

(d) aan capaciteitsverdeling te doen, 

met inbegrip van de planning en uitvoering 

van operaties met verschillende doeleinden 

en de sector- en grensoverschrijdende 

verdeling van middelen en andere 

capaciteiten. 

2. De modaliteiten voor de 

samenwerking op het vlak van 

kustwachttaken tussen het agentschap en 

het Europees grens- en 

kustwachtagentschap en het Europees 

Bureau voor visserijcontrole worden 

vastgesteld aan de hand van 

werkafspraken, overeenkomstig de 

financiële regels die op de agentschappen 

van toepassing zijn. 

2. De modaliteiten voor de 

samenwerking op het vlak van 

kustwachttaken tussen het agentschap en 

het Europees grens- en 

kustwachtagentschap en het Europees 

Bureau voor visserijcontrole worden 

vastgesteld aan de hand van 

werkafspraken, overeenkomstig hun 

respectieve mandaten en de financiële 

regels die op de agentschappen van 

toepassing zijn. 

3. De Commissie kan, in de vorm van 

een aanbeveling, een praktische 

handleiding over Europese samenwerking 

3. De Commissie kan, in de vorm van 

een aanbeveling, een praktische 

handleiding over Europese samenwerking 
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op het vlak van kustwachttaken aannemen, 

met richtsnoeren, aanbevelingen en beste 

praktijken voor informatie-uitwisseling en 

samenwerking op nationaal niveau, op het 

niveau van de Unie en op internationaal 

niveau.". 

op het vlak van kustwachttaken aannemen, 

met richtsnoeren, aanbevelingen en beste 

praktijken voor informatie-uitwisseling en 

samenwerking op nationaal niveau, op het 

niveau van de Unie en op internationaal 

niveau.". 
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