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PR_COD_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets 
forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De 
Europæiske Fællesskabers almindelige budget, hvad angår Tjenesten for EU's 
Optræden Udadtil
(KOM(2010)0085 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2010)0085),

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 294, 
stk. 2, og artikel 322, sammenholdt med artikel 106a i traktaten om oprettelse af Det 
Europæiske Atomenergifællesskab, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt 
forslaget (C7-00086/2010),

– der henviser til EUF-traktatens artikel 294, stk. 3,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til de fælles forhandlinger i Budgetudvalget og Budgetkontroludvalget i 
henhold til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og Budgetkontroludvalget (A7-
0000/2010),

1. fastlægger nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

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 

(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 



PE445.691v01-00 6/26 PR\823339DA.doc

DA

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.

bør overholdes i forbindelse med alle 
retsakter. Det er nødvendigt at ændre visse 
bestemmelser i finansforordningen for at 
tage hensyn til oprettelsen af Tjenesten for 
EU's Optræden Udadtil.

Or. en

Ændringsforslag 2

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 nr. .../2010/EU 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.

Or. en

Ændringsforslag 3

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 

(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 
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decharge for gennemførelse af 
budgetsektionen vedrørende 
Kommissionen, herunder for 
driftsbevillinger, som er forvaltet af EU-
delegationschefer, der er Kommissionens 
anvisningsberettigede ved subdelegation.

decharge for gennemførelse af 
budgetsektionen vedrørende 
Kommissionen, herunder for 
driftsbevillinger, som er forvaltet af EU-
delegationschefer, der er Kommissionens 
anvisningsberettigede ved subdelegation. 
Kompleksiteten, som skyldes selve 
karakteren af denne struktur, kræver 
bestemmelser af høj standard om 
sporbarhed og det budgetmæssige og 
finansielle ansvar.

Or. en

Ændringsforslag 4

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. 

Or. en
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Ændringsforslag 5(bortfalder, såfremt ændringsforslag 4 vedtages)

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 nærmere 
bestemmelser i enighed med 
Kommissionen med henblik på at lette 
gennemførelse af EU-delegationernes 
administrative bevillinger. Europa-
Parlamentet underrettes herom. I henhold 
til artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde kan 
Europa-Parlamentet til enhver tid 
tilbagekalde delegationen. Bestemmelsen 
finder tilsvarende anvendelse for så vidt 
angår operationelle udgifter.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Det er nødvendigt at sikre den fortsatte 
drift af EU-delegationerne og navnlig 
kontinuiteten og effektiviteten i 
delegationernes forvaltning af ekstern 
bistand. Kommissionen bør derfor 
bemyndiges til ved subdelegation at give 
EU-delegationschefer beføjelse til at 
forvalte budgetgennemførelsen af 
driftsudgifter for delegationer, der hører 

(5) Det er nødvendigt at sikre den fortsatte 
drift af EU-delegationerne og navnlig 
kontinuiteten og effektiviteten i 
delegationernes forvaltning af ekstern 
bistand. Kommissionen bør derfor 
bemyndiges til ved subdelegation at give 
EU-delegationschefer beføjelse til at 
forvalte budgetgennemførelsen af 
driftsudgifter for delegationer, der hører 



PR\823339DA.doc 9/26 PE445.691v01-00

DA

ind under EU-Udenrigstjenesten som en 
særskilt institution. Hvis Kommissionen 
gennemfører budgettet inden for rammerne 
af direkte centraliseret forvaltning, bør den 
desuden have tilladelse til også at gøre 
dette gennem bemyndigelse af EU-
delegationscheferne ved subdelegation. De 
anvisningsberettigede, som Kommissionen 
har bemyndiget ved delegation, bør fortsat 
være ansvarlige for fastlæggelse af interne 
forvaltnings- og kontrolsystemer, mens 
EU-delegationscheferne bør være 
ansvarlige for hensigtsmæssig etablering 
og anvendelse af interne forvaltnings- og 
kontrolsystemer samt for forvaltning af 
delegationernes midler og indsats, og de
bør aflægge rapport herom to gange om 
året. 

ind under EU-Udenrigstjenesten som en 
særskilt institution. Hvis Kommissionen 
gennemfører budgettet inden for rammerne 
af direkte centraliseret forvaltning, bør den 
desuden have tilladelse til også at gøre 
dette gennem bemyndigelse af EU-
delegationscheferne ved subdelegation. De 
anvisningsberettigede, som Kommissionen 
har bemyndiget ved delegation, bør fortsat 
være ansvarlige for fastlæggelse af interne 
forvaltnings- og kontrolsystemer, mens 
EU-delegationscheferne bør være 
ansvarlige for hensigtsmæssig etablering 
og anvendelse af interne forvaltnings- og 
kontrolsystemer samt for forvaltning af 
delegationernes midler og indsats, og de 
bør aflægge rapport herom to gange om 
året. En sådan delegation bør kunne 
tilbagekaldes i overensstemmelse med de 
regler, der gælder for Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Kommissionens anvisningsberettigede 
bevarer ansvaret for hele budgetsektionen 
vedrørende Kommissionen, herunder 
regnskabsforanstaltninger vedrørende 
bevillinger, som ved subdelegation 
forvaltes af EU-delegationscheferne. Det 
er derfor nødvendigt at klarlægge, at 
ansvaret for EU-Udenrigstjenestens 
ansvarsberettigede kun bør vedrøre 
budgetsektionen vedrørende EU-
Udenrigstjenesten, således at der undgås 
ansvarsoverlapning.

(8) Kommissionens anvisningsberettigede 
bevarer ansvaret for hele budgetsektionen 
vedrørende Kommissionen og Tjenesten 
for EU's Optræden Udadtil.

Or. en



PE445.691v01-00 10/26 PR\823339DA.doc

DA

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) For at sikre demokratisk kontrol 
med gennemførelsen af EU's budget bør 
Europa-Parlamentet hvert år forelægges 
en erklæring om de interne forvaltnings-
og kontrolsystemer i EU-delegationerne.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 10 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10b) Den Europæiske Udviklingsfond 
bør som Den Europæiske Unions vigtigste 
finansielle instrument for 
udviklingssamarbejde med staterne i 
Afrika, Vestindien og Stillehavet henhøre 
under Den Europæiske Unions 
almindelige budget og den almindelige 
finansforordning.

Or. en

Ændringsforslag 10

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) I artikel 1, stk. 2, indsættes "Tjenesten 
for EU's Optræden Udadtil" foran "Det (1) Artikel 1 affattes således:
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Økonomiske og Sociale Udvalg". "Artikel 1
1. Denne forordning fastsætter regler for 
opstilling og gennemførelse af Den 
Europæiske Unions almindelige budget, i 
det følgende benævnt "budgettet", og for 
regnskabsaflæggelse og kontrol af 
regnskaber.
2. I denne forordning forstås ved EU's 
institutioner: Europa-Parlamentet, Det 
Europæiske Råd, Rådet for Den 
Europæiske Union, Europa-
Kommissionen, Den Europæiske Unions 
Domstol og Revisionsretten. Det 
Økonomiske og Sociale Udvalg, 
Regionsudvalget, Den Europæiske 
Ombudsmand, Den europæiske 
tilsynsførende for databeskyttelse og 
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil 
(EEAS) behandles som en EU-institution. 
Ved anvendelsen af denne forordning 
sidestilles Den Europæiske Centralbank 
ikke med EU's institutioner.
3. Ved anvendelsen af denne forordning 
forstås enhver henvisning til 
"Fællesskaberne" eller til "Unionen" 
som en henvisning til "Den Europæiske 
Union og Det Europæiske 
Atomenergifællesskab"."

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002
Artikel 28 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Artikel 28, stk. 1, første afsnit, affattes 
således:

"Ethvert forslag eller initiativ, som 

(2) Artikel 28, stk. 1, første afsnit, affattes 
således:
"Ethvert forslag eller initiativ, som 



PE445.691v01-00 12/26 PR\823339DA.doc

DA

Kommissionen, EU's højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik eller en medlemsstat 
forelægger lovgivningsmyndigheden, og 
som kan få budgetmæssige følger, 
herunder for antallet af stillinger, skal 
ledsages af en finansieringsoversigt og af 
en evaluering som omhandlet i nærværende 
forordnings artikel 27, stk. 4".

Kommissionen eller en medlemsstat 
forelægger lovgivningsmyndigheden, og 
som kan få budgetmæssige følger, 
herunder for antallet af stillinger, skal 
ledsages af en finansieringsoversigt og af 
en evaluering som omhandlet i nærværende 
forordnings artikel 27, stk. 4".

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002
Artikel 30 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Artikel 30, stk. 3, første afsnit, affattes 
således:

"Kommissionen stiller på en 
hensigtsmæssig måde de oplysninger om 
modtagerne af midler fra budgettet til 
rådighed, som den ligger inde med, når 
budgettet gennemføres centralt i henhold 
til artikel 53a, samt oplysningerne om 
modtagerne af midler fra de enheder, som 
opgaver i forbindelse med budgettets 
gennemførelse er uddelegeret til, når der er 
tale om andre forvaltningsmetoder."

(3) Artikel 30, stk. 3, første afsnit, affattes 
således:

"Kommissionen stiller på en 
hensigtsmæssig måde de oplysninger om 
modtagerne af midler fra budgettet til 
rådighed, som den ligger inde med, når 
budgettet gennemføres centralt og direkte 
af dens tjenestegrene eller EU-
delegationer i henhold til artikel 51, stk. 2, 
samt oplysningerne om modtagerne af 
midler fra de enheder, som opgaver i 
forbindelse med budgettets gennemførelse 
er uddelegeret til, når der er tale om andre 
forvaltningsmetoder";

Or. en
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Ændringsforslag 13

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I artikel 31, stk. 1, indsættes "Tjenesten 
for EU's Optræden Udadtil" foran "Det 
Økonomiske og Sociale Udvalg".

(4) I artikel 31, stk. 1, indsættes "Det 
Europæiske Råd" foran "Rådet" og "og 
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil" 
indsættes foran "opstiller".

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4 a (nyt)
Forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002
Artikel 41 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) I artikel 41 indsættes følgende 
stykke:
"2a Alle indtægter og udgifter under de 
respektive europæiske udviklingsfonde 
opføres under en særlig budgetpost i 
Kommissionens budgetsektion.

Or. en
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Ændringsforslag 15

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4 b (nyt)
Forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002
Artikel 46 – stk. 1 – nr. b – led a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4b) I artikel 46, stk. 1, punkt 3a, 
indsættes følgende afsnit:
"Stillingsfortegnelsen for EEAS's 
budgetsektion angiver det antal stillinger i 
hver lønklasse inden for hver kategori og 
det antal af faste og midlertidige stillinger, 
herunder kontraktansatte og lokalt 
ansatte, der godkendes inden for 
rammerne af budgetbevillingerne. 
Af stillingsfortegnelsen fremgår enhver 
forhøjelse eller nedskæring af antallet af 
stillinger efter lønklasse og kategori i 
forhold til foregående år i EEAS's 
centraladministration og samtlige EU's 
delegationer. 
Af stillingsfortegnelsen fremgår ud for 
antallet af stillinger, der godkendes for det 
pågældende regnskabsår, antallet af 
godkendte stillinger for det foregående 
regnskabsår såvel som antallet af 
stillinger, der er besat af diplomater fra 
medlemsstaterne, Rådet og 
Kommissionen.
Budgetmyndigheden underrettes om 
antallet af stillinger inden for hver 
lønklasse og hver kategori i hver af 
Unionens delegationer og EEAS's 
centraladministration. Disse oplysninger 
forelægges som bilag til 
stillingsfortegnelsen for EEAS's 
budgetsektion."

Or. en
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Ændringsforslag 16

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4 c (nyt)
Forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002
Artikel 46 – stk. 1 – nr. 6 (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4c) I artikel 46 tilføjes følgende som 
nr. 6) og 7):
"(6) i individuelle budgetposter de 
nødvendige udgifter til transaktioner for 
hver særlig repræsentant, særlig 
udsending, missionschef eller lignende 
enhed;
(7) i et bilag til budgettet EEAS's samlede 
administrative udgifter for det foregående 
år efter EU-delegation og for EEAS's 
centraladministration."

Or. en

Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) I artikel 50, stk. 1, tilføjes følgende 
punktum:
"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."

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 18 (bortfalder såfremt ændringsforslag 17 vedtages)

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) I artikel 50, stk. 1, tilføjes følgende 
punktum:
"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."

(5) I artikel 50, stk. 1, tilføjes følgende 
punktummer:
"Der kan imidlertid aftales nærmere 
bestemmelser med Kommissionen med 
henblik på at lette gennemførelsen af EU-
delegationernes administrative bevillinger 
i overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde."

Disse bestemmelser må ikke indeholde 
nogen undtagelse fra bestemmelserne i 
denne forordning. Europa-Parlamentet 
eller Rådet kan til enhver tid beslutte at 
tilbagekalde delegationen."

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6
Forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002
Artikel 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) I artikel 51 tilføjes følgende stykker:
"Kommissionen kan imidlertid uddelegere 
sine budgetgennemførelsesbeføjelser 
vedrørende bevillingerne under sin egen 
budgetsektion til EU-delegationscheferne. 
Når EU-delegationscheferne fungerer som 
Kommissionens anvisningsberettigede ved 
subdelegation, anvender de 
Kommissionens 

(6) I artikel 51 tilføjes følgende stykker:
"Kommissionen kan imidlertid uddelegere 
sine budgetgennemførelsesbeføjelser 
vedrørende de operationelle bevillinger 
under sin egen budgetsektion til EU-
delegationscheferne. Når EU-
delegationscheferne fungerer som 
Kommissionens anvisningsberettigede ved 
subdelegation, anvender de Kommissionens 
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budgetgennemførelsesbestemmelser og har 
samme pligter, forpligtelser og ansvar som 
alle andre, der ved subdelegation fungerer 
som Kommissionens 
anvisningsberettigede.
Hvad angår stk. 2, træffer EU's højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik de nødvendige 
foranstaltninger til at lette samarbejdet 
mellem EU-delegationerne og 
Kommissionens tjenestegrene."

budgetgennemførelsesbestemmelser og har 
samme pligter, forpligtelser og ansvar som 
alle andre, der ved subdelegation fungerer 
som Kommissionens anvisningsberettigede.

Kommissionen tilbagekalder denne 
delegation i overensstemmelse med sine 
egne regler.
Hvad angår stk. 2, træffer EU's højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik de nødvendige 
foranstaltninger til at lette samarbejdet 
mellem EU-delegationerne og 
Kommissionens tjenestegrene."

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002
Artikel 59 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) I artikel 59 tilføjes som stk. 5:
"5. Hvis EU-delegationschefer fungerer 
som anvisningsberettigede ved 
subdelegation efter artikel 51, stk. 2, 
refererer de til Kommissionen som deres 
institution, hvor deres opgaver som
anvisningsberettigede kræver dette."

(8) I artikel 59 tilføjes som stk. 5:
"5. EU-delegationschefer, der fungerer 
som anvisningsberettigede ved 
subdelegation efter artikel 51, stk. 2, er 
underlagt Kommissionen, som er den 
ansvarlige institution for at definere, 
udøve, kontrollere og vurdere deres 
forpligtelser og beføjelser som 
anvisningsberettigede ved subdelegation."

Or. en
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Ændringsforslag 21

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8 a (nyt)
Forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002
Artikel 60 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Sidst i andet afsnit af artikel 60, stk. 
7, tilføjes følgende punktum:
"Den årlige aktivitetsberetning 
forelægges ligeledes 
budgetmyndigheden.".

Or. en

Ændringsforslag 22

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) I afdeling 2 tilføjes følgende artikel 
60a:
"Artikel 60a

1. Hvor EU-delegationschefer fungerer 
som anvisningsberettigede ved 
subdelegation efter artikel 51, stk. 2, 
samarbejder de tæt med Kommissionen om 
korrekt anvendelse af midlerne, navnlig 
med henblik på at sikre de finansielle 
transaktioners lovlighed og formelle 
rigtighed, respekt for princippet for 
forsvarlig økonomisk forvaltning ved 
forvaltning af midlerne og effektiv 
beskyttelse af EU's finansielle interesser. 
De træffer til det formål de nødvendige 
foranstaltninger for at forhindre dels 
enhver situation, som kan få konsekvenser
for Kommissionens ansvar for 
gennemførelsen af det budget, de er pålagt 

(9) I afdeling 2 tilføjes følgende artikel 
60a:
"Artikel 60a

1. Hvor EU-delegationschefer fungerer 
som anvisningsberettigede ved 
subdelegation efter artikel 51, stk. 2, 
samarbejder de tæt med Kommissionen om 
korrekt anvendelse af midlerne, navnlig 
med henblik på at sikre de finansielle 
transaktioners lovlighed og formelle 
rigtighed, respekt for princippet for 
forsvarlig økonomisk forvaltning ved 
forvaltning af midlerne og effektiv 
beskyttelse af EU's finansielle interesser. 
De træffer til det formål de nødvendige 
foranstaltninger for at forhindre dels 
enhver situation, som kan få konsekvenser 
for Kommissionens ansvar for 
gennemførelsen af det budget, de er pålagt 
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ved subdelegation, dels enhver konflikt 
mellem interesser og prioriteter, der har
indflydelse på de finansielle 
forvaltningsopgaver, de varetager ved 
subdelegation. 
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.

ved subdelegation, dels enhver konflikt 
mellem prioriteter, der kan ventes at have 
indflydelse på de finansielle 
forvaltningsopgaver, de varetager ved 
subdelegation. 
Opstår der en situation eller en konflikt 
som omhandlet i andet afsnit, underretter 
EU-delegationscheferne straks de 
ansvarlige generaldirektører i 
Kommissionen og EEAS herom. 
Sidstnævnte træffer passende 
foranstaltninger til at afhjælpe 
situationen.

2. EU-delegationschefer, der befinder sig i 
en situation som den, der er beskrevet i 
artikel 60, stk. 6, henviser til den særlige 
instans for økonomiske 
uregelmæssigheder, der er oprettet efter 
artikel 66, stk. 4. Er der tale om en ulovlig 
aktivitet, svig eller bestikkelse, der vil 
kunne skade EU's interesser, underretter 
delegationschefen de myndigheder og 
instanser, der er fastsat i den gældende 
lovgivning.

2. EU-delegationschefer, der befinder sig i 
en situation som den, der er beskrevet i 
artikel 60, stk. 6, henviser til den særlige 
instans for økonomiske 
uregelmæssigheder, der er oprettet efter 
artikel 66, stk. 4. Er der tale om en ulovlig 
aktivitet, svig eller bestikkelse, der vil 
kunne skade EU's interesser, underretter 
delegationschefen de myndigheder og 
instanser, der er fastsat i den gældende 
lovgivning.

3. EU-delegationschefer, der fungerer som 
anvisningsberettigede ved subdelegation 
efter artikel 51, stk. 2, aflægger to gange 
om året rapport til deres 
anvisningsberettigede, som er bemyndiget 
ved delegation, således at sidstnævnte kan 
indføje rapporterne i den årsberetning, der 
er omhandlet i artikel 60, stk. 7. Den 
halvårlige rapport, der udarbejdes af EU-
delegationscheferne, skal indeholde 
oplysninger om dels effektiviteten af 
interne forvaltnings- og kontrolsystemer, 
der er etableret i deres delegation, dels 
forvaltningen af opgaver, de varetager ved 
subdelegation.

3. EU-delegationschefer, der fungerer som 
anvisningsberettigede ved subdelegation 
efter artikel 51, stk. 2, aflægger i form af 
en årlig aktivitetsberetning ved tilsvarende 
anvendelse af artikel 60, stk. 7, rapport til 
deres anvisningsberettigede, som er 
bemyndiget ved delegation, således at 
sidstnævnte kan indføje rapporterne i sin 
årsberetning. Delegationschefernes årlige 
aktivitetsberetning vedlægges sammen 
med revisionserklæringen i henhold til 
artikel 66, stk. 3a som bilag til den årlige 
aktivitetsberetning fra den 
anvisningsberettigede ved delegation, som 
fremsendes til Europa-Parlamentet i 
overensstemmelse med artikel 60, stk. 7. 
Delegationscheferne aflægger på 
anmodning rapport om gennemførelsen 
af deres budgetforpligtelser til Europa-
Parlamentets kompetente udvalg. 
En midtvejsrapport, der udarbejdes af EU-
delegationscheferne, skal indeholde 
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oplysninger om dels effektiviteten af 
interne forvaltnings- og kontrolsystemer, 
der er etableret i deres delegation, dels 
forvaltningen af opgaver, de varetager ved 
subdelegation.

4. EU-delegationschefer, der fungerer som 
anvisningsberettigede ved subdelegation i 
henhold til artikel 51, stk. 2, besvarer 
enhver anmodning fra den 
anvisningsberettigede, Kommissionen har 
bemyndiget ved delegation.

4. EU-delegationschefer, der fungerer som 
anvisningsberettigede ved subdelegation i 
henhold til artikel 51, stk. 2, besvarer 
enhver anmodning fra den 
anvisningsberettigede, Kommissionen har 
bemyndiget ved delegation og Europa-
Parlamentets kompetente udvalg."

Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 10
Forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002
Artikel 61 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I artikel 61, stk. 1, tilføjes følgende
afsnit:
"Ansvaret for regnskabsføreren for EU-
Udenrigstjenesten er begrænset til 
budgetsektionen vedrørende EU-
Udenrigstjenesten, som gennemføres af 
EU-Udenrigstjenesten."

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 24

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 11 a
Forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002
Artikel 66 – stk. 3 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) I artikel 66 foretages følgende 
ændringer:

(a) Følgende tilføjes som stk. 3a:
"3a. I tilfælde af bemyndigelse af EU-
delegationscheferne ved subdelegation har 
den anvisningsberettigede, der er 
bemyndiget ved delegation, ansvaret for 
fastlæggelse af de interne forvaltnings- og 
kontrolsystemer, der anvendes, og for deres 
effektivitet. EU-delegationscheferne har 
ansvaret for hensigtsmæssig 
tilrettelæggelse og anvendelse af disse 
systemer i overensstemmelse med 
instrukserne fra den ansvarsberettigede, der 
er bemyndiget ved delegation, og for 
forvaltning af de af EU-delegationens 
midler og opgaver, der henhører under 
deres ansvar.

(11) I artikel 66 foretages følgende 
ændringer:

(a) Følgende tilføjes som stk. 3a:
"3a. I tilfælde af bemyndigelse af EU-
delegationscheferne ved subdelegation har 
den anvisningsberettigede, der er 
bemyndiget ved delegation, ansvaret for 
fastlæggelse af de interne forvaltnings- og 
kontrolsystemer, der anvendes, og for deres 
effektivitet. EU-delegationscheferne har 
ansvaret for hensigtsmæssig 
tilrettelæggelse og anvendelse af disse 
systemer i overensstemmelse med 
instrukserne fra den ansvarsberettigede, der 
er bemyndiget ved delegation, og for 
forvaltning af de af EU-delegationens 
midler og opgaver, der henhører under 
deres ansvar. Før deres tiltrædelse 
gennemfører de specifikke 
uddannelseskurser vedrørende de opgaver 
og beføjelser, som påhviler 
anvisningsberettigede, samt om 
gennemførelsen af budgettet.

EU-delegationscheferne aflægger rapport 
om varetagelsen af deres ansvar som 
omhandlet i dette stykkes første afsnit, jf. 
artikel 60a, stk. 3.

EU-delegationscheferne aflægger rapport 
om varetagelsen af deres ansvar som 
omhandlet i dette stykkes første afsnit, jf. 
artikel 60a, stk. 3.

Hvert år fremlægger EU-
delegationscheferne for den 
anvisningsberettigede, som Kommissionen 
har bemyndiget ved delegation, en 
erklæring om de interne forvaltnings- og 
kontrolsystemer, der er etableret i deres 
delegationer, som kan indgå i den 
anvisningsberettigedes egen erklæring."

Hvert år fremlægger EU-
delegationscheferne for den 
anvisningsberettigede, som Kommissionen 
har bemyndiget ved delegation, en 
erklæring om de interne forvaltnings- og 
kontrolsystemer, der er etableret i deres 
delegationer, og om forvaltningen af de 
opgaver, de varetager ved subdelegation 
samt resultaterne heraf, som kan indgå i 
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den anvisningsberettigedes egen 
erklæring." Denne vedlægges sammen 
med delegationschefens årlige 
aktivitetsberetning den årlige 
aktivitetsberetning fra den 
anvisningsberettigede ved delegation, og 
fremsendes til Europa-Parlamentet.

Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 11 b
Forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002
Artikel 66 – stk. 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) som stk. 5 tilføjes:
"5. Hvis EU-delegationscheferne fungerer 
som anvisningsberettigede ved 
subdelegation i henhold til artikel 51, stk. 
2, er den særlige instans til behandling af 
økonomiske uregelmæssigheder, der er 
oprettet af Kommissionen efter stk. 4 i 
nærværende artikel, kompetent i sager, der 
henvises til i sidstnævnte stykke.

(b) som stk. 5 tilføjes:
"5. Hvis EU-delegationscheferne fungerer 
som anvisningsberettigede ved 
subdelegation i henhold til artikel 51, stk. 
2, er den særlige instans til behandling af 
økonomiske uregelmæssigheder, der er 
oprettet af Kommissionen efter stk. 4 i 
nærværende artikel, kompetent i sager, der 
henvises til i sidstnævnte stykke.

Hvis instansen påviser systemrelaterede 
problemer, sender den en rapport med 
henstillinger til EU's højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik og til den 
anvisningsberettigede, som Kommissionen 
har bemyndiget ved delegation, hvis 
førstnævnte ikke er berørt, samt til den
interne revisor.

Hvis instansen påviser systemrelaterede 
problemer, sender den en rapport med 
henstillinger til Unions højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik og til den 
anvisningsberettigede, som Kommissionen 
har bemyndiget ved delegation, hvis 
førstnævnte ikke er berørt, samt til 
Kommissionens interne revisor.

Kommissionen kan på grundlag af 
instansens udtalelse anmode EU's 
højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik 
om i sin egenskab af ansættelsesmyndighed 
at træffe foranstaltninger med henblik på at 
fastslå, om disciplinært eller økonomisk 
ansvar kan gøres gældende over for 

Kommissionen anmoder på grundlag af 
instansens udtalelse EU's højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik om i sin egenskab af 
ansættelsesmyndighed at træffe 
foranstaltninger med henblik på at fastslå, 
om disciplinært eller økonomisk ansvar 
kan gøres gældende over for 
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anvisningsberettigede, der er bemyndiget 
ved subdelegation, hvis 
uregelmæssighederne vedrører beføjelser, 
som Kommissionen har overdraget dem 
ved subdelegation. I et sådant tilfælde 
træffer den højtstående repræsentant 
passende foranstaltninger i henhold til 
personalevedtægten."

anvisningsberettigede, der er bemyndiget 
ved subdelegation, hvis 
uregelmæssighederne vedrører beføjelser, 
som Kommissionen har overdraget dem 
ved subdelegation. I et sådant tilfælde 
håndhæver den højtstående repræsentant 
de disciplinære sanktioner og/eller 
opkræver kompensationsbetaling som 
anbefalet af Kommissionen.

Dette gælder tilsvarende for 
medlemsstaternes myndigheder for 
udsendt personale.  
Oprindelsesmedlemsstaten er 
betalingspligtig for alle beløb, der ikke er 
tilbagebetalt inden for tre år efter, at der 
er truffet en beslutning om 
ansvarsplacering." 

Or. en

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002
Artikel 85

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) I artikel 85 tilføjes følgende stykker:

"Hvad angår intern revision af EU-
Udenrigstjenesten, er EU-
delegationschefer, der fungerer som 
anvisningsberettigede ved subdelegation i 
henhold til artikel 51, stk. 2, underlagt 
kontrolbeføjelserne for Kommissionens 
interne revisor med hensyn til den 
finansielle forvaltning, de varetager ved 
subdelegation.
Af hensyn til kohærens, effektivitet og 
omkostningseffektivitet, fungerer 
Kommissionens interne revisor også som 
intern revisor for EU-Udenrigstjenesten 
med hensyn til gennemførelsen af 
budgetsektionen vedrørende EU-

(12) I artikel 85 indsættes følgende stykke:

"Kommissionens interne revisor har de 
samme beføjelser i forbindelse med den i 
stk. 1 omhandlede EEAS som i 
forbindelse med Kommissionens 
tjenestegrene."
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udenrigstjenesten."

Or. en

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12 a (nyt)
Forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002
Artikel 126 – stk. 1 – litra d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) I artikel 126, stk. 1, indsættes som 
litra d):
"d) opgørelsen over ændringer i 
egenkapitalen, der på detaljeret måde 
viser de stigninger og fald, der i 
regnskabsårets løb er registreret for hver 
enkel pensionsordning nævnt i vedtægten 
for tjenestemænd i De europæiske 
Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for 
de øvrige ansatte i disse Fællesskaber."

Or. en

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12 b
Forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002
Artikel 146 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12b) Artikel 146, stk. 3, affattes således:
"3. Hvis Europa-Parlamentet anmoder 
om det, forelægger Unionens 
institutioner, jf. artikel 1, stk. 2, alle de 
oplysninger, der er nødvendige for, at 
dechargeproceduren vedrørende det 
pågældende regnskabsår kan forløbe 
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tilfredsstillende i overensstemmelse med
artikel 319 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde."

Or. en

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002
Artikel 165

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Artikel 165, første punktum, affattes 
således:

"Modtagertredjelandenes og de 
internationale organisationers 
gennemførelse af foranstaltningerne 
kontrolleres af Kommissionen i henhold til 
artikel 53a."

(14) Artikel 165, første punktum, affattes 
således:

"Modtagertredjelandenes og de 
internationale organisationers 
gennemførelse af foranstaltningerne 
kontrolleres af Kommissionen."

Or. en

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 15
Forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002
Artikel 185 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Artikel 185, stk. 3, affattes således:
"3. Kommissionens interne revisor har 
samme beføjelser i forbindelse med de i 
stk. 1 omhandlede organer som i 
forbindelse med Kommissionens 
tjenestegrene eller EU-delegationerne."

udgår

Or. en
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