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Ændringsforslag 6
Elmar Brok

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
1605/2002 af 25. juni 2002 om 
finansforordningen vedrørende De 
Europæiske Fællesskabers almindelige 
budget (i det følgende benævnt 
"finansforordningen") fastsætter de 
budgetprincipper og finansielle regler, der 
bør overholdes i forbindelse med alle 
retsakter. Det er nødvendigt at ændre visse 
bestemmelser i finansforordningen for at 
tage hensyn til de ændringer, der er 
gennemført ved Lissabontraktaten.

(1) Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
1605/2002 af 25. juni 2002 om 
finansforordningen vedrørende De 
Europæiske Fællesskabers almindelige 
budget (i det følgende benævnt 
"finansforordningen") fastsætter de 
budgetprincipper og finansielle regler, der 
bør overholdes i forbindelse med alle 
retsakter. Det er nødvendigt at ændre visse
bestemmelser i finansforordningen for at 
tage hensyn til de ændringer, der er 
gennemført ved Lissabontraktaten, og til 
oprettelsen af Tjenesten for EU's 
Optræden Udadtil.

Or. en

Ændringsforslag 7
Elmar Brok

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Ved Lissabontraktaten oprettes 
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (i det 
følgende benævnt "EU-
Udenrigstjenesten"). Ifølge 
konklusionerne fra Det Europæiske Råd 
den 29.-30. oktober 2009 er EU-
Udenrigstjenesten en sui generis-tjeneste 
og bør behandles som en institution for så 
vidt angår finansforordningen.

(2) Ved Lissabontraktaten oprettes 
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (i det 
følgende benævnt "EU-
Udenrigstjenesten"). Ifølge Rådets 
afgørelse 2010/.../EU af ... om, hvordan 
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal 
tilrettelægges og fungere, er EU-
Udenrigstjenesten en sui generis-tjeneste 
og skal behandles som en institution for så 
vidt angår finansforordningen.
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Ændringsforslag 8
Elmar Brok

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Eftersom EU-Udenrigstjenesten bør 
behandles som en institution for så vidt 
angår finansforordningen, bør Europa-
Parlamentet meddele EU-
Udenrigstjenesten decharge for 
gennemførelse af de bevillinger, der er 
vedtaget i budgetsektionen vedrørende EU-
Udenrigstjenesten. Europa-Parlamentet bør 
også fortsat meddele Kommissionen 
decharge for gennemførelse af 
budgetsektionen vedrørende 
Kommissionen, herunder for 
driftsbevillinger, som er forvaltet af EU-
delegationschefer, der er Kommissionens 
anvisningsberettigede ved subdelegation.

(3) Eftersom EU-Udenrigstjenesten bør 
behandles som en institution for så vidt 
angår finansforordningen, bør Europa-
Parlamentet meddele EU-
Udenrigstjenesten decharge for 
gennemførelse af de bevillinger, der er 
vedtaget i budgetsektionen vedrørende EU-
Udenrigstjenesten. I denne forbindelse bør 
EU-Udenrigstjenesten fuldt ud overholde 
procedurerne i artikel 319 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
og i artikel 145, 146 og 147 i 
finansforordningen. Europa-Parlamentet 
bør også fortsat meddele Kommissionen 
decharge for gennemførelse af 
budgetsektionen vedrørende 
Kommissionen, herunder for 
driftsbevillinger, som er forvaltet af EU-
delegationschefer, der er Kommissionens 
anvisningsberettigede ved subdelegation. I 
betragtning af denne strukturs komplekse 
karakter er det nødvendigt at anvende 
bestemmelser af høj standard om 
sporbarhed og budgetmæssig og finansiel 
ansvarlighed.

Or. en
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Ændringsforslag 9
Elmar Brok

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Kommissionens delegationer bliver i 
henhold til Lissabontraktaten en del af EU-
Udenrigstjenesten som EU-delegationer. 
For at sikre disse delegationers effektive 
forvaltning bør alle deres administrations-
og støtteudgifter til finansiering af fælles 
omkostninger afholdes af én støttetjeneste. 
Finansforordningen bør derfor åbne 
mulighed for at fastsætte 
gennemførelsesbestemmelser i enighed 
med Kommissionen med henblik på at lette 
gennemførelse af driftsbevillinger i EU-
delegationerne, som er opført i 
budgetsektionerne vedrørende EU-
Udenrigstjenesten og Rådet.

(4) Kommissionens delegationer bliver i 
henhold til Lissabontraktaten en del af EU-
Udenrigstjenesten som EU-delegationer. 
For at sikre disse delegationers effektive 
forvaltning bør alle deres administrations-
og støtteudgifter til finansiering af fælles 
omkostninger afholdes af én støttetjeneste. 
Finansforordningen bør derfor åbne 
mulighed for at fastsætte 
gennemførelsesbestemmelser i enighed 
med Kommissionen med henblik på at lette 
gennemførelse af driftsbevillinger i EU-
delegationerne, som er opført i 
budgetsektionen vedrørende EU-
Udenrigstjenesten.

Or. en

Ændringsforslag 10
Elmar Brok

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Termen "Unionens højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik" bør i denne forordning 
fortolkes i overensstemmelse med den 
høje repræsentants forskellige funktioner 
i henhold til artikel 18 i traktaten om Den 
Europæiske Union.

Or. en
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Ændringsforslag 11
Elmar Brok

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002
Artikel 50 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Der kan imidlertid aftales nærmere 
bestemmelser med Kommissionen med 
henblik på at lette gennemførelsen af EU-
delegationernes driftsbevillinger, som er 
opført i budgetsektionerne vedrørende EU-
Udenrigstjenesten og Rådet."

"Der kan imidlertid aftales nærmere 
bestemmelser med Kommissionen med 
henblik på at lette gennemførelsen af EU-
delegationernes driftsbevillinger, som er 
opført i budgetsektionen vedrørende EU-
Udenrigstjenesten."

Or. en

Ændringsforslag 12
Elmar Brok

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9 – stk. 1 – afsnit 3 
Forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002
Artikel 60 a – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Opstår der en situation eller en konflikt 
som omhandlet i andet afsnit, underretter 
EU-delegationscheferne straks 
Kommissionens ansvarlige tjenestegren og 
den højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik 
herom.

Opstår der en situation eller en konflikt 
som omhandlet i andet afsnit, underretter 
EU-delegationscheferne straks 
Kommissionens og EU-
Udenrigstjenestens ansvarlige 
generaldirektører herom. Sidstnævnte 
træffer de fornødne foranstaltninger til 
afhjælpning af situationen.

Or. en
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Ændringsforslag 13
Elmar Brok

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9 – stk. 4 a (nyt)
Forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002
Artikel 60 a – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen sikrer, at 
subdelegation af beføjelser ikke hæmmer 
dechargeproceduren i Europa-
Parlamentet i tilfælde, hvor 
Kommissionen påtager sig det fulde 
ansvar for EU-Udenrigstjenestens 
driftsbudget.

Or. en


