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Amendement 6
Elmar Brok

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) In Verordening (EG, Euratom) nr. 
1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 
houdende het Financieel Reglement van 
toepassing op de algemene begroting van 
de Europese Gemeenschappen (hierna "het 
Financieel Reglement" genoemd) zijn de 
begrotingsbeginselen en de financiële 
voorschriften vastgelegd die in alle 
wetgevingsbesluiten in acht moeten 
worden genomen. Het is noodzakelijk om 
een aantal bepalingen van het Financieel 
Reglement te wijzigen om rekening te 
houden met de wijzigingen die bij het 
Verdrag van Lissabon zijn aangebracht.

(1) In Verordening (EG, Euratom) nr. 
1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 
houdende het Financieel Reglement van 
toepassing op de algemene begroting van 
de Europese Gemeenschappen (hierna "het 
Financieel Reglement" genoemd) zijn de 
begrotingsbeginselen en de financiële 
voorschriften vastgelegd die in alle 
wetgevingsbesluiten in acht moeten 
worden genomen. Het is noodzakelijk om 
een aantal bepalingen van het Financieel 
Reglement te wijzigen om rekening te 
houden met de wijzigingen die bij het 
Verdrag van Lissabon zijn aangebracht en 
met de oprichting van de Europese dienst 
voor extern optreden.

Or. en

Amendement 7
Elmar Brok

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Met het Verdrag van Lissabon wordt 
een Europese dienst voor extern optreden 
(hierna "EDEO" genoemd) opgericht. 
Overeenkomstig de conclusies van de 
Europese Raad van 29 en 30 oktober 2009
is de EDEO een dienst sui generis, die voor 
de toepassing van het Financieel 
Reglement als een instelling moet worden 
behandeld.

(2) Met het Verdrag van Lissabon wordt 
een Europese dienst voor extern optreden 
(hierna "EDEO" genoemd) opgericht. 
Overeenkomstig besluit 2010/…/EU van 
de Raad van … tot vaststelling van de 
inrichting en werking van de Europese 
dienst voor extern optreden is de EDEO 
een dienst sui generis, die voor de 
toepassing van het Financieel Reglement 
als een instelling moet worden behandeld.

Or. en
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Amendement 8
Elmar Brok

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Aangezien de EDEO voor de 
toepassing van het Financieel Reglement 
als een instelling moet worden behandeld, 
moet het Europees Parlement de EDEO 
kwijting verlenen voor de besteding van de 
kredieten die in de begrotingsafdeling van 
de EDEO zijn goedgekeurd. Het Europees 
Parlement moet ook kwijting blijven 
verlenen aan de Commissie voor de 
tenuitvoerlegging van de 
begrotingsafdeling van de Commissie, 
inclusief de besteding van beleidskredieten 
door de hoofden van de delegaties die 
gesubdelegeerde ordonnateurs van de 
Commissie zijn.

(3) Aangezien de EDEO voor de 
toepassing van het Financieel Reglement 
als een instelling moet worden behandeld, 
moet het Europees Parlement de EDEO 
kwijting verlenen voor de besteding van de 
kredieten die in de begrotingsafdeling van 
de EDEO zijn goedgekeurd. De EDEO is 
onderworpen aan de kwijtingsprocedures 
van artikel 319 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie en van de artikelen 145 tot en 
met 147 van het financieel reglement. Het 
Europees Parlement moet ook kwijting 
blijven verlenen aan de Commissie voor de 
tenuitvoerlegging van de 
begrotingsafdeling van de Commissie, 
inclusief de besteding van beleidskredieten 
door de hoofden van de delegaties die 
gesubdelegeerde ordonnateurs van de 
Commissie zijn. Gezien de complexiteit 
van deze structuur moeten goed 
doordachte bepalingen inzake 
traceerbaarheid en budgettaire en 
financiële verantwoording worden 
toegepast.

Or. en

Amendement 9
Elmar Brok

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) In het Verdrag van Lissabon is bepaald 
dat de delegaties van de Commissie als 
delegaties van de Unie deel zullen 

(4) In het Verdrag van Lissabon is bepaald 
dat de delegaties van de Commissie als 
delegaties van de Unie deel zullen 
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uitmaken van de EDEO. Met het oog op 
een efficiënt beheer van de delegaties van 
de Unie dient één enkele ondersteunende 
dienst alle huishoudelijke uitgaven en 
ondersteuningsuitgaven van de delegaties 
van de Unie waarmee gemeenschappelijke 
kosten worden gefinancierd, uit te voeren. 
Met het oog hierop moet het Financieel 
Reglement voorzien in de mogelijkheid om 
in overleg met de Commissie 
uitvoeringsvoorschriften vast te stellen om 
de uitvoering van de in de 
begrotingsafdelingen van de EDEO en de 
Raad opgenomen huishoudelijke kredieten 
van de delegaties van de Unie te 
bevorderen.

uitmaken van de EDEO. Met het oog op 
een efficiënt beheer van de delegaties van 
de Unie dient één enkele ondersteunende 
dienst alle huishoudelijke uitgaven en 
ondersteuningsuitgaven van de delegaties 
van de Unie waarmee gemeenschappelijke 
kosten worden gefinancierd, uit te voeren. 
Met het oog hierop moet het Financieel 
Reglement voorzien in de mogelijkheid om 
in overleg met de Commissie 
uitvoeringsvoorschriften vast te stellen om
de uitvoering van de in de 
begrotingsafdeling van de EDEO 
opgenomen huishoudelijke kredieten van 
de delegaties van de Unie te bevorderen.

Or. en

Amendement 10
Elmar Brok

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Voor de toepassing van deze 
verordening wordt de term "Hoge 
Vertegenwoordiger van de Unie voor 
Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid" 
geïnterpreteerd overeenkomstig de 
verschillende functies van de Hoge 
Vertegenwoordiger die in artikel 18 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
zijn vastgelegd.  

Or. en

Amendement 11
Elmar Brok

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002
Artikel 50 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In overleg met de Commissie kunnen 
evenwel uitvoeringsvoorschriften worden 
vastgesteld om de uitvoering van de in de 
begrotingsafdelingen van de EDEO en de 
Raad opgenomen huishoudelijke kredieten 
van de delegaties van de Unie te 
bevorderen.

In overleg met de Commissie kunnen 
evenwel uitvoeringsvoorschriften worden 
vastgesteld om de uitvoering van de in de 
begrotingsafdeling van de EDEO 
opgenomen huishoudelijke kredieten van 
de delegaties van de Unie te bevorderen.

Or. en

Amendement 12
Elmar Brok

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002
Artikel 60 bis – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een in de tweede alinea bedoelde 
situatie of conflict zich voordoet, stellen de 
hoofden van de delegaties van de Unie de 
bevoegde dienst van de Commissie en de 
hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
hiervan onverwijld in kennis.

Wanneer een in de tweede alinea bedoelde 
situatie of conflict zich voordoet, stellen de 
hoofden van de delegaties van de Unie de 
bevoegde directeuren-generaal van de 
Commissie en van de EDEO hiervan 
onverwijld in kennis. Laatstgenoemden 
nemen passende maatregelen om de 
situatie op te lossen.

Or. en

Amendement 13
Elmar Brok

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002
Artikel 60 bis – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Commissie zorgt ervoor dat de 
gesubdelegeerde bevoegdheden de 
kwijtingsprocedure in het Europees 
Parlement niet belemmeren, waar de 
Commissie de volledige 
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verantwoordelijkheid voor de operationele 
begroting van de EDEO op zich neemt.

Or. en


