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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga 
följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4a (nytt)
Förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Efter artikel 31.1 ska följande punkt 
införas:
”Den europeiska avdelningen för yttre 
åtgärder ska upprätta en beräkning över 
sina inkomster och utgifter som den ska 
överlämna till kommissionen före den 
1 juli varje år. Den höga 
representanten/kommissionens vice 
ordförande ska samråda med 
kommissionsledamoten med ansvar för 
utvecklingspolitik respektive 
kommissionsledamoten med ansvar för 
grannskapspolitik om deras respektive 
ansvarsområden.”

Or. en

Motivering

Texten återger troget den överenskommelse som nåtts i Madrid och röstats om i plenum.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4b (nytt)
Förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002
Artikel 41 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) I artikel 41.1 ska följande stycke 
läggas till: 
”För att säkerställa nödvändig insyn i 
budgeten på området för unionens yttre 
åtgärder ska kommissionen till 
budgetmyndigheten, tillsammans med 
förslaget till EU:s budget, översända ett 
arbetsdokument som uttömmande redogör 
för alla utgifter i förbindelse med 
unionens yttre åtgärder.”

Or. en

Motivering

Texten återger troget den överenskommelse som nåtts i Madrid och röstats om i plenum.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4c (nytt)
Förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002
Artikel 46 – punkt 1 – led 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) I artikel 46.1. 3 a ska följande 
stycken läggas till:
”I tjänsteförteckningen i budgetavsnittet 
för den europeiska avdelningen för yttre 
åtgärder ska fastställas antalet tjänster i 
varje lönegrad i varje kategori och antalet 
fasta och tillfälliga tjänster, medräknat 
kontrakts- och lokalanställda, inom 
ramarna för budgetanslagen.
Av tjänsteförteckningen ska framgå, 
fördelat på lönegrad och kategori, hur 
antalet tjänster inom den centrala 
administrationen för den europeiska 
avdelningen för yttre åtgärder samt inom 
unionens alla delegationer eventuellt ökat 
eller minskat jämfört med fjolåret.
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Av tjänsteförteckningen ska framgå, vid 
sidan om antalet tjänster som godkänts 
för innevarande budgetår, också antalet 
tjänster som godkänts för fjolåret, liksom 
också antalet tjänster besatta med 
diplomater från medlemsstaternas, rådets 
och kommissionens personal.
Budgetmyndigheten ska underrättas om 
antalet tjänster i varje lönegrad och varje 
kategori samt inom var och en av 
unionens delegationer och inom den 
centrala administrationen för den 
europeiska avdelningen för yttre åtgärder. 
Dessa uppgifter ska framläggas i form av 
en bilaga till tjänsteförteckningen för det 
avsnitt av budgeten som berör den 
europeiska avdelningen för yttre 
åtgärder.”

Or. en

Motivering

Texten återger troget den överenskommelse som nåtts i Madrid och röstats om i plenum.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002
Artikel 50 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”För att underlätta genomförandet av de 
driftsanslag för unionens delegationer 
som förts upp i budgetavsnitten för rådet 
och den europeiska avdelningen för yttre 
åtgärder får emellertid närmare regler 
införas genom överenskommelse med 
kommissionen.”

”Inom den europeiska avdelningen för 
yttre åtgärder ska en generaldirektör för 
budget och administration inför den höga 
representanten/kommissionens vice 
ordförande ansvara för avdelningens 
administration och interna 
budgetförvaltning. Han ska följa samma 
budgetrubriker och förvaltningsregler 
som de som gäller för den del av 
avsnitt III i EU:s allmänna budget som 
faller under budgetrubrik V i den 
fleråriga budgetramen.”
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Or. en

Motivering

Texten återger troget den överenskommelse som nåtts i Madrid och röstats om i plenum.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11 – led b
Förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002
Artikel 66 – punkt 5 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta ska i tillämpliga delar gälla för en 
medlemsstats myndigheter för personal 
som kommer från medlemsstaternas 
diplomatiska tjänster. 
Ursprungsmedlemsstaten ska ha ansvaret 
för alla belopp som inte återbetalats inom 
tre år efter det att ett beslut om ansvar 
fattats.

Or. en

Motivering

Texten återger troget den överenskommelse som nåtts i Madrid och röstats om i plenum.


