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AMENDEMENTEN

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Begrotingscommissie onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4 bis (nieuw)
Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002
Artikel 31 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) In artikel 31 wordt na lid 1 het 
volgende lid ingevoegd:
" De Europese dienst voor extern 
optreden stelt een raming op van zijn 
ontvangsten en uitgaven, die hij vóór 1 
juli van elk jaar aan de Commissie 
toezendt. De hoge vertegenwoordiger / 
vicevoorzitter van de Commissie voert 
overleg met de commissaris voor 
ontwikkelingsbeleid en de commissaris 
voor nabuurschapsbeleid met betrekking 
tot hun respectieve taakgebied."

Or. en

Motivering

De tekst is een getrouwe weergave van de overeenkomst die in Madrid gesloten en waarover 
is gestemd in de plenaire vergadering.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4 ter (nieuw)
Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002
Artikel 41 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) In artikel 41, lid 1, wordt de 
volgende alinea toegevoegd:
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"Om budgettaire transparantie op het 
gebied van het externe optreden van de 
Unie te waarborgen, zendt de Commissie 
de begrotingsautoriteit samen met de 
ontwerpbegroting van de EU een 
werkdocument toe met een volledig 
overzicht van alle uitgaven in verband met 
het externe optreden van de Unie."

Or. en

Motivering

De tekst is een getrouwe weergave van de overeenkomst die in Madrid gesloten en waarover 
is gestemd in de plenaire vergadering.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4 quater (nieuw)
Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002
Artikel 46 – lid 1 – punt 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 quater) In artikel 46, lid 1, punt 3, 
letter a worden de volgende alinea's 
toegevoegd:
“In de lijst van het aantal ambten voor de 
begrotingsafdeling van de EDEO wordt 
per rang voor elke categorie het aantal 
ambten vastgesteld, alsmede het aantal 
vaste en tijdelijke ambten, met inbegrip 
van arbeidscontractanten en lokaal 
personeel, waarvoor de uitgaven zijn 
toegestaan binnen de grenzen van de 
begrotingskredieten.
In de lijst van het aantal ambten wordt 
een uitbreiding of vermindering van het 
aantal ambten per rang en categorie in de 
centrale administratie van de EDEO en 
het totaal van de delegaties van de Unie 
ten opzichte van het voorafgaande jaar 
vermeld.
In de lijst van het aantal ambten wordt 
naast het aantal voor het begrotingsjaar 
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toegestane ambten het aantal ambten 
vermeld dat voor het vorige begrotingsjaar 
was toegestaan, alsmede het aantal 
ambten dat wordt bezet door 
gedetacheerde diplomaten uit de lidstaten 
en door personeel van de Raad en de 
Commissie.
De begrotingsautoriteit wordt in kennis 
gesteld van het aantal ambten per rang en 
categorie in alle delegaties van de Unie en 
in de centrale administratie van de 
EDEO. Deze informatie wordt 
gepresenteerd als bijlage bij de lijst van 
het aantal ambten voor de 
begrotingsafdeling van de EDEO."

Or. en

Motivering

De tekst is een getrouwe weergave van de overeenkomst die in Madrid gesloten en waarover 
is gestemd in de plenaire vergadering.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002
Artikel 50 – alinea 1

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.

Binnen de EDEO legt een directeur-
generaal begroting en administratie aan 
de hoge vertegenwoordiger/ vicevoorzitter 
van de Commissie verantwoording af voor 
het administratieve en interne 
begrotingsbeheer van de EDEO. Hij 
hanteert dezelfde begrotingslijnen en 
volgt dezelfde administratieve 
voorschriften als gelden voor het gedeelte 
van afdeling III van de EU-begroting dat 
in rubriek 5 van het meerjarig financieel 
kader valt.

Or. en
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Motivering

De tekst is een getrouwe weergave van de overeenkomst die in Madrid gesloten en waarover 
is gestemd in de plenaire vergadering.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11 – letter b
Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002
Artikel 66 – lid 5 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit geldt mutatis mutandis ook voor de 
autoriteiten van een lidstaat met 
betrekking tot uit de diplomatieke diensten 
van de lidstaten afkomstige 
personeelsleden. De lidstaat van 
herkomst is aansprakelijk voor alle 
bedragen die niet zijn geïnd binnen drie 
jaar nadat een besluit inzake 
aansprakelijkheid is genomen."

Or. en

Motivering

De tekst is een getrouwe weergave van de overeenkomst die in Madrid gesloten en waarover 
is gestemd in de plenaire vergadering.


