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PR_COD_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου
για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό
προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όσον αφορά την ευρωπαϊκή υπηρεσία
εξωτερικής δράσης
(COM(2010)0085 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2010)0085),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2 καθώς και το άρθρο 322, της Συνθήκης για 
τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 106α της Συνθήκης για τη 
θέσπιση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0086/2010),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της 
Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 51 του Κανονισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ελέγχου 
του Προϋπολογισμού (A7-0000/2010),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Ο κανονισμός (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης 
Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του 
δημοσιονομικού κανονισμού που 
εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό 

(1) Ο κανονισμός (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης 
Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του 
δημοσιονομικού κανονισμού που 
εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό 



PE445.691v01-00 6/28 PR\823339EL.doc

EL

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (εφεξής 
«δημοσιονομικός κανονισμός»), θεσπίζει 
τις δημοσιονομικές αρχές και ρυθμίσεις 
που πρέπει να τηρούνται σε όλες τις 
νομοθετικές πράξεις. Για να ληφθούν
υπόψη οι τροποποιήσεις που θεσπίζει η 
συνθήκη της Λισαβόνας, είναι αναγκαίο 
να τροποποιηθούν ορισμένες διατάξεις του 
δημοσιονομικού κανονισμού.

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (εφεξής 
«δημοσιονομικός κανονισμός»), θεσπίζει 
τις δημοσιονομικές αρχές και ρυθμίσεις 
που πρέπει να τηρούνται σε όλες τις 
νομοθετικές πράξεις. Για να ληφθεί υπόψη 
η δημιουργία της ευρωπαϊκής υπηρεσίας 
εξωτερικής δράσης, είναι αναγκαίο να 
τροποποιηθούν ορισμένες διατάξεις του 
δημοσιονομικού κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Με τη συνθήκη της Λισαβόνας έχει 
συσταθεί ευρωπαϊκή υπηρεσία εξωτερικής 
δράσης (εφεξής η «ΕΥΕΔ»). Σύμφωνα με 
τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της 29ης και της 30ης

Οκτωβρίου 2009, η ΕΥΕΔ είναι μια 
υπηρεσία sui generis και, για τους σκοπούς 
του δημοσιονομικού κανονισμού, πρέπει 
να θεωρείται θεσμικό όργανο.

(2) Με τη συνθήκη της Λισαβόνας έχει 
συσταθεί ευρωπαϊκή υπηρεσία εξωτερικής 
δράσης (εφεξής η «ΕΥΕΔ»). Σύμφωνα με 
την απόφαση του Συμβουλίου 2010/…/ΕΕ 
της … με την οποία θεσπίζεται η 
οργάνωση και η λειτουργία της 
ευρωπαϊκής υπηρεσίας εξωτερικής 
δράσης, η ΕΥΕΔ είναι μια υπηρεσία sui 
generis και, για τους σκοπούς του 
δημοσιονομικού κανονισμού, πρέπει να 
θεωρείται θεσμικό όργανο.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Δεδομένου ότι, για την εφαρμογή του 
δημοσιονομικού κανονισμού, η ΕΥΕΔ 
πρέπει να αντιμετωπίζεται ως θεσμικό 
όργανο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 

(3) Δεδομένου ότι, για την εφαρμογή του 
δημοσιονομικού κανονισμού, η ΕΥΕΔ 
πρέπει να αντιμετωπίζεται ως θεσμικό 
όργανο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 



PR\823339EL.doc 7/28 PE445.691v01-00

EL

χορηγεί απαλλαγή για την εκτέλεση των 
πιστώσεων που ψηφίσθηκαν στο τμήμα 
«ΕΥΕΔ» του προϋπολογισμού. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει 
επίσης να χορηγεί απαλλαγή στην 
Επιτροπή για την εκτέλεση του τμήματος 
«Επιτροπή» του προϋπολογισμού, καθώς 
και για τις επιχειρησιακές πιστώσεις που 
εκτελούνται από τους επικεφαλής των 
αντιπροσωπειών, οι οποίοι είναι 
δευτερεύοντες διατάκτες της Επιτροπής.

χορηγεί απαλλαγή για την εκτέλεση των 
πιστώσεων που ψηφίσθηκαν στο τμήμα 
«ΕΥΕΔ» του προϋπολογισμού. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει 
επίσης να χορηγεί απαλλαγή στην 
Επιτροπή για την εκτέλεση του τμήματος 
«Επιτροπή» του προϋπολογισμού, καθώς 
και για τις επιχειρησιακές πιστώσεις που 
εκτελούνται από τους επικεφαλής των 
αντιπροσωπειών, οι οποίοι είναι 
δευτερεύοντες διατάκτες της Επιτροπής. Η 
περιπλοκή που προκαλείται από τη φύση 
της συγκεκριμένης δομής απαιτεί 
διατάξεις υψηλών προδιαγραφών όσον 
αφορά την ιχνηλασιμότητα και τη 
δημοσιονομική και χρηματοοικονομική 
λογοδοσία.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει 
ότι οι αντιπροσωπείες της Επιτροπής 
αποτελούν μέρος της ΕΥΕΔ ως 
αντιπροσωπείες της Ένωσης. Για να 
εξασφαλιστεί η αποτελεσματική τους 
διαχείριση, όλες οι διοικητικές δαπάνες και 
οι δαπάνες στήριξης των αντιπροσωπειών 
της Ένωσης για τη χρηματοδότηση κοινών 
δαπανών πρέπει να εκτελούνται από ενιαία 
υπηρεσία υποστήριξης. Για τον σκοπό 
αυτό, ο δημοσιονομικός κανονισμός 
πρέπει να προβλέπει τη δυνατότητα 
θέσπισης λεπτομερών κανόνων, οι οποίοι 
πρέπει να συμφωνηθούν με την 
Επιτροπή, με σκοπό να διευκολυνθεί η 
εκτέλεση των επιχειρησιακών πιστώσεων 
των αντιπροσωπειών της Ένωσης που 
είναι εγγεγραμμένες στα τμήματα 
«ΕΥΕΔ» και «Συμβούλιο» του 

(4) Η συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει 
ότι οι αντιπροσωπείες της Επιτροπής 
αποτελούν μέρος της ΕΥΕΔ ως 
αντιπροσωπείες της Ένωσης. Για να 
εξασφαλιστεί η αποτελεσματική τους 
διαχείριση, όλες οι διοικητικές δαπάνες και 
οι δαπάνες στήριξης των αντιπροσωπειών 
της Ένωσης για τη χρηματοδότηση κοινών 
δαπανών πρέπει να εκτελούνται από ενιαία 
υπηρεσία υποστήριξης. 
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προϋπολογισμού.

Or. en

Τροπολογία 5 (εκπίπτει αν εγκριθεί η τροπ. 4)

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει 
ότι οι αντιπροσωπείες της Επιτροπής 
αποτελούν μέρος της ΕΥΕΔ ως 
αντιπροσωπείες της Ένωσης. Για να 
εξασφαλιστεί η αποτελεσματική τους 
διαχείριση, όλες οι διοικητικές δαπάνες και 
οι δαπάνες στήριξης των αντιπροσωπειών 
της Ένωσης για τη χρηματοδότηση κοινών 
δαπανών πρέπει να εκτελούνται από ενιαία 
υπηρεσία υποστήριξης. Για τον σκοπό 
αυτό, ο δημοσιονομικός κανονισμός πρέπει 
να προβλέπει τη δυνατότητα θέσπισης 
λεπτομερών κανόνων, οι οποίοι πρέπει να 
συμφωνηθούν με την Επιτροπή, με σκοπό 
να διευκολυνθεί η εκτέλεση των 
επιχειρησιακών πιστώσεων των 
αντιπροσωπειών της Ένωσης που είναι 
εγγεγραμμένες στα τμήματα «ΕΥΕΔ» και 
«Συμβούλιο» του προϋπολογισμού.

(4) Η συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει 
ότι οι αντιπροσωπείες της Επιτροπής 
αποτελούν μέρος της ΕΥΕΔ ως 
αντιπροσωπείες της Ένωσης. Για να 
εξασφαλιστεί η αποτελεσματική τους 
διαχείριση, όλες οι διοικητικές δαπάνες και 
οι δαπάνες στήριξης των αντιπροσωπειών 
της Ένωσης για τη χρηματοδότηση κοινών 
δαπανών πρέπει να εκτελούνται από ενιαία 
υπηρεσία υποστήριξης. Για τον σκοπό 
αυτό, ο δημοσιονομικός κανονισμός πρέπει 
να προβλέπει τη δυνατότητα θέσπισης 
λεπτομερών κανόνων, οι οποίοι πρέπει να 
συμφωνηθούν με την Επιτροπή, με σκοπό 
να διευκολυνθεί η εκτέλεση των 
διοικητικών πιστώσεων των 
αντιπροσωπειών της Ένωσης. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται 
για αυτό. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 290 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο δύναται, ανά πάσα στιγμή,
να ανακαλέσει την σχετική ανάθεση 
εξουσιών . Ο ίδιος κανόνας εφαρμόζεται, 
mutatis mutandis, σε ό,τι αφορά στις 
επιχειρησιακές δαπάνες.

Or. en
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Πρέπει να εξασφαλιστεί η συνέχεια της 
λειτουργίας των αντιπροσωπειών της 
Ένωσης, και ιδιαίτερα η συνέχεια και η 
αποτελεσματικότητα της διαχείρισης της 
εξωτερικής βοήθειας που παρέχεται από 
τις αντιπροσωπείες. Για τον σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή πρέπει να έχει το δικαίωμα να 
μεταβιβάζει περαιτέρω τις αρμοδιότητές 
της όσον αφορά την εκτέλεση των 
επιχειρησιακών πιστώσεων του 
προϋπολογισμού στους επικεφαλής των 
αντιπροσωπειών της Ένωσης που ανήκουν 
στην ΕΥΕΔ ως χωριστό όργανο. Επιπλέον, 
όταν η Επιτροπή εκτελεί τον 
προϋπολογισμό στο πλαίσιο άμεσης 
κεντρικής διαχείρισης, πρέπει να της 
επιτρέπεται επίσης να το κάνει μέσω της 
ανάθεσης των εξουσιών αυτών στους 
επικεφαλείς των αντιπροσωπειών της 
Ένωσης. Οι δευτερεύοντες διατάκτες της 
Επιτροπής πρέπει να είναι υπεύθυνοι για 
τον ορισμό των συστημάτων εσωτερικής 
διαχείρισης και ελέγχου, ενώ οι 
επικεφαλείς των αντιπροσωπειών της 
Ένωσης πρέπει να είναι υπεύθυνοι για την 
κατάλληλη δημιουργία και λειτουργία των 
συστημάτων αυτών, καθώς και για τη 
διαχείριση των κεφαλαίων και των 
πράξεων που εκτελούνται εντός των 
αντιπροσωπειών τους και να υποβάλλουν 
σχετική έκθεση δύο φορές το χρόνο.

(5) Πρέπει να εξασφαλιστεί η συνέχεια της 
λειτουργίας των αντιπροσωπειών της 
Ένωσης, και ιδιαίτερα η συνέχεια και η 
αποτελεσματικότητα της διαχείρισης της 
εξωτερικής βοήθειας που παρέχεται από 
τις αντιπροσωπείες. Για τον σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή πρέπει να έχει το δικαίωμα να 
μεταβιβάζει περαιτέρω τις αρμοδιότητές 
της όσον αφορά την εκτέλεση των 
επιχειρησιακών πιστώσεων του 
προϋπολογισμού στους επικεφαλής των 
αντιπροσωπειών της Ένωσης που ανήκουν 
στην ΕΥΕΔ ως χωριστό όργανο. Επιπλέον, 
όταν η Επιτροπή εκτελεί τον 
προϋπολογισμό στο πλαίσιο άμεσης 
κεντρικής διαχείρισης, πρέπει να της 
επιτρέπεται επίσης να το κάνει μέσω της 
ανάθεσης των εξουσιών αυτών στους 
επικεφαλείς των αντιπροσωπειών της 
Ένωσης. Οι δευτερεύοντες διατάκτες της 
Επιτροπής πρέπει να είναι υπεύθυνοι για 
τον ορισμό των συστημάτων εσωτερικής 
διαχείρισης και ελέγχου, ενώ οι 
επικεφαλείς των αντιπροσωπειών της 
Ένωσης πρέπει να είναι υπεύθυνοι για την 
κατάλληλη δημιουργία και λειτουργία των 
συστημάτων αυτών, καθώς και για τη 
διαχείριση των κεφαλαίων και των 
πράξεων που εκτελούνται εντός των 
αντιπροσωπειών τους και να υποβάλλουν 
σχετική έκθεση δύο φορές το χρόνο. Μία 
τέτοια ανάθεση θα πρέπει να είναι 
δυνατόν να ανακαλείται σύμφωνα με τους 
εφαρμόσιμους για την Επιτροπή κανόνες.

Or. en
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Ο υπόλογος της Επιτροπής παραμένει 
υπεύθυνος για ολόκληρο το τμήμα 
«Επιτροπή» του προϋπολογισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των λογιστικών 
πράξεων που αφορούν πιστώσεις των 
οποίων έγινε δευτερεύουσα μεταβίβαση 
στους επικεφαλής των αντιπροσωπειών 
της Ένωσης. Κατά συνέπεια, πρέπει να 
διευκρινιστεί ότι οι ευθύνες του υπόλογου 
της ΕΥΕΔ πρέπει να αφορούν μόνο το 
τμήμα «ΕΥΕΔ» του προϋπολογισμού, 
ώστε να αποφεύγεται η αλληλεπικάλυψη 
αρμοδιοτήτων.

(8) Ο υπόλογος της Επιτροπής παραμένει 
υπεύθυνος για ολόκληρο το τμήμα 
«Επιτροπή», καθώς και για το τμήμα 
ΕΥΕΔ, του προϋπολογισμού.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Προκειμένου να διασφαλίζεται ο 
δημοκρατικός έλεγχος της εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, κάθε έτος θα πρέπει να 
υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
δήλωση αξιοπιστίας σχετικά με την 
εσωτερική διαχείριση και τα ελεγκτικά 
συστήματα στις αντιπροσωπείες της 
Ένωσης.

Or. en
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Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10β) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης 
ως ο σημαντικότερος μηχανισμός 
χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την αναπτυξιακή συνεργασία 
με τα κράτη της Αφρικής, της 
Καραϊβικής και του Ειρηνικού, θα πρέπει 
να εμπίπτει στο πλαίσιο του γενικού 
προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και του γενικού δημοσιονομικού 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Στο άρθρο 1 παράγραφος 2, πρώτο 
εδάφιο, πριν από τις λέξεις «η 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή» 
παρεμβάλλονται οι λέξεις «η Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης».

(1) Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το 
εξής κείμενο:

«Άρθρο 1
1. Ο παρών κανονισμός ορίζει τους 
κανόνες για τη θέσπιση και την εφαρμογή 
του γενικού προϋπολογισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο 
προϋπολογισμός») και την παρουσίαση 
και τον έλεγχο των λογαριασμών.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή 
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Επιτροπή, το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ελεγκτικό 
Συνέδριο αποτελούν τα θεσμικά όργανα 
της Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή, η Επιτροπή 
των Περιφερειών, ο Ευρωπαίος 
Διαμεσολαβητής, ο Ευρωπαίος Επόπτης 
Προστασίας Δεδομένων και η 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 
Δράσης θεωρούνται ως θεσμικά όργανα 
της Ένωσης.
Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα δεν θεωρείται θεσμικό όργανο 
της Ένωσης.
3. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, οιαδήποτε αναφορά σε 
«κοινότητες» ή στην «Ένωση» 
ισοδυναμεί με αναφορά στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
Ατομικής Ενέργειας».

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στο άρθρο 28 παράγραφος 1, το πρώτο 
εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο:

(2) Στο άρθρο 28 παράγραφος 1, το πρώτο 
εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο:

«Κάθε πρόταση ή πρωτοβουλία 
υποβαλλόμενη στη νομοθετική αρχή από 
την Επιτροπή, από τον Ύπατο Εκπρόσωπο 
της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής 
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας ή 
από κράτος μέλος, και δυνάμενη να έχει 
επιπτώσεις στον προϋπολογισμό, 
συμπεριλαμβανόμενων των μεταβολών 
στον αριθμό των θέσεων απασχόλησης, 

«Κάθε πρόταση ή πρωτοβουλία 
υποβαλλόμενη στη νομοθετική αρχή από 
την Επιτροπή, ή από κράτος μέλος, και 
δυνάμενη να έχει επιπτώσεις στον 
προϋπολογισμό, συμπεριλαμβανόμενων 
των μεταβολών στον αριθμό των θέσεων 
απασχόλησης, πρέπει να συνοδεύεται από 
δημοσιονομικό δελτίο και από την 
αξιολόγηση που προβλέπεται στο άρθρο 27
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πρέπει να συνοδεύεται από δημοσιονομικό 
δελτίο και από την αξιολόγηση που 
προβλέπεται στο άρθρο 27 παράγραφος 4 
του παρόντος κανονισμού.»

παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού.»

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002
Άρθρο 30 - παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Στο άρθρο 30 παράγραφος 3, το πρώτο 
εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο:

(3) Στο άρθρο 30 παράγραφος 3, το πρώτο 
εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο:

«Η Επιτροπή κοινοποιεί με τον κατάλληλο 
τρόπο τις πληροφορίες που κατέχει σχετικά 
με τους δικαιούχους πόρων από τον 
προϋπολογισμό, όταν ο προϋπολογισμός 
εκτελείται με κεντρική διαχείριση 
σύμφωνα με το άρθρο 53α, καθώς και τις 
πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους 
πόρων τις οποίες παρέχουν οι οντότητες 
στις οποίες μεταβιβάζονται αρμοδιότητες 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού σύμφωνα 
με άλλες διαχειριστικές μεθόδους.» 

«Η Επιτροπή κοινοποιεί με τον κατάλληλο 
τρόπο τις πληροφορίες που κατέχει σχετικά 
με τους δικαιούχους πόρων από τον 
προϋπολογισμό, όταν ο προϋπολογισμός 
εκτελείται με κεντρική διαχείριση και απ’ 
ευθείας από τα τμήματά της ή από
αντιπροσωπείες της Ένωσης σύμφωνα με 
τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 51, 
καθώς και τις πληροφορίες σχετικά με τους 
δικαιούχους πόρων τις οποίες παρέχουν οι 
οντότητες στις οποίες μεταβιβάζονται 
αρμοδιότητες εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού σύμφωνα με άλλες 
διαχειριστικές μεθόδους.» 

Or. en
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002
Άρθρο 31 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Στο άρθρο 31 πρώτο εδάφιο, πριν από
τις λέξεις «η Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή» παρεμβάλλονται οι λέξεις «η 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 
Δράσης». 

(4) Στο άρθρο 31 πρώτο εδάφιο, οι λέξεις 
«το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο» 
παρεμβάλλονται πριν από τις λέξεις «το 
Συμβούλιο» και οι λέξεις «η Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης»
παρεμβάλλονται πριν από τη λέξη 
«συντάσσει». 

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002
Άρθρο 41 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) Στο άρθρο 41 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«2a. Όλα τα έσοδα και οι δαπάνες στο 
πλαίσιο των αντιστοίχων ευρωπαϊκών 
ταμείων ανάπτυξης εγγράφονται σε ειδικό 
τομέα του προϋπολογισμού εντός του 
τμήματος της Επιτροπής.»

Or. en
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – επιμέρους στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4β) Στο άρθρο 46 παράγραφος 1, σημείο
(3) a), προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:
«Στο οργανόγραμμα σχετικά με τον τομέα 
του προϋπολογισμού που αφορά την 
ΕΥΕΔ ορίζεται ο αριθμός των θέσεων σε 
βαθμό των υπαρχουσών κατηγοριών και 
ο αριθμός των μονίμων και εκτάκτων 
θέσεων, συμπεριλαμβανομένων των επί 
συμβάσει και των τοπικών υπαλλήλων, 
που εγκρίνονται εντός των ορίων των 
πιστώσεων του προϋπολογισμού.
Στο οργανόγραμμα επισημαίνεται τυχόν 
αύξηση ή μείωση των θέσεων στην 
κεντρική διοίκηση της ΕΥΕΔ ανά βαθμό 
και κατηγορία, και το σύνολο των 
αντιπροσωπειών της Ένωσης βάσει του 
προηγούμενου έτους.
Στο οργανόγραμμα επισημαίνεται εκτός 
από τον αριθμό των θέσεων που έχουν 
εγκριθεί για το οικονομικό έτος, ο 
αριθμός των θέσεων που εγκρίθηκαν το 
προηγούμενο έτος, όπως και ο αριθμός 
των θέσεων που καταλαμβάνουν 
διπλωμάτες που προέρχονται από τα 
κράτη μέλη, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.
Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή 
ενημερώνεται σχετικά με τον αριθμό των 
θέσεων για κάθε βαθμό, σε κάθε 
κατηγορία, σε κάθε μία από τις 
αντιπροσωπείες της Ένωσης και στην 
κεντρική διοίκηση της ΕΥΕΔ. Οι 
πληροφορίες αυτές παρουσιάζονται σε 
παράρτημα του οργανογράμματος για το 
τμήμα ΕΥΕΔ του προϋπολογισμού.

Or. en
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Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – σημεία 6 και 7 (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4γ) Στο άρθρο 46 προστίθενται τα 
ακόλουθα σημεία:
«(6) σε επιμέρους γραμμές του 
προϋπολογισμού τις δαπάνες που είναι 
αναγκαίες για τις πράξεις κάθε 
μεμονωμένου ειδικού αντιπροσώπου, 
ειδικού απεσταλμένου, προϊσταμένου 
αποστολής ή άλλης παρόμοιας 
οντότητας·
(7) σε παράρτημα του προϋπολογισμού, 
τις γενικές διοικητικές δαπάνες του 
ΕΥΕΔ για το προηγούμενο έτος ανά 
αντιπροσωπεία και για την κεντρική 
διοίκηση του ΕΥΕΔ».

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002
Άρθρο 50 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Στο άρθρο 50 πρώτο εδάφιο, 
προστίθεται η ακόλουθη φράση:

διαγράφεται

«Ωστόσο, μπορούν να συμφωνηθούν 
λεπτομερείς κανόνες με την Επιτροπή 
ώστε να διευκολυνθεί η εκτέλεση των 
επιχειρησιακών πιστώσεων των 
αντιπροσωπειών της Ένωσης που είναι 
εγγεγραμμένες στα τμήματα «ΕΥΕΔ» και 
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«Συμβούλιο» του προϋπολογισμού.»

Or. en

Τροπολογία 18 (εκπίπτει αν εγκριθεί η τροπ. 17)

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002
Άρθρο 50 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Στο άρθρο 50 πρώτο εδάφιο
προστίθεται η ακόλουθη φράση:

(5) Στο άρθρο 50 πρώτο εδάφιο
προστίθενται οι ακόλουθες φράσεις:

«Ωστόσο, μπορούν να συμφωνηθούν 
λεπτομερείς κανόνες με την Επιτροπή 
ώστε να διευκολυνθεί η εκτέλεση των 
επιχειρησιακών πιστώσεων των 
αντιπροσωπειών της Ένωσης που είναι 
εγγεγραμμένες στα τμήματα «ΕΥΕΔ» και 
«Συμβούλιο» του προϋπολογισμού.»

«Ωστόσο, μπορούν να συμφωνηθούν 
λεπτομερείς κανόνες με την Επιτροπή 
ώστε να διευκολυνθεί η εκτέλεση των 
διοικητικών πιστώσεων των 
αντιπροσωπειών της Ένωσης σύμφωνα με 
το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι εν λόγω κανόνες δεν πρέπει να 
αποκλίνουν σε καμία περίπτωση από τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
δύνανται, ανά πάσα στιγμή, να 
αποφασίσουν ανάκληση της εν λόγω 
ανάθεσης.»

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002
Άρθρο 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Στο άρθρο 51, προστίθενται τα 
ακόλουθα εδάφια:

(6) Στο άρθρο 51, προστίθενται τα 
ακόλουθα εδάφια:
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«Ωστόσο, η Επιτροπή μπορεί να αναθέσει 
στους επικεφαλής των αντιπροσωπειών της 
Ένωσης τις εξουσίες της για την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού όσον αφορά τις 
πιστώσεις του δικού της τμήματος. Όταν οι 
επικεφαλής των αντιπροσωπειών της 
Ένωσης ενεργούν ως δευτερεύοντες 
διατάκτες της Επιτροπής, εφαρμόζουν τους 
κανόνες της Επιτροπής για την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού και υπόκεινται στα 
ίδια καθήκοντα, στις ίδιες υποχρεώσεις και 
στις ίδιες ευθύνες όπως κάθε άλλος 
δευτερεύων διατάκτης της Επιτροπής.

«Ωστόσο, η Επιτροπή μπορεί να αναθέσει 
στους επικεφαλής των αντιπροσωπειών της 
Ένωσης τις εξουσίες της για την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού όσον αφορά τις 
επιχειρησιακές πιστώσεις του δικού της 
τμήματος. Όταν οι επικεφαλής των 
αντιπροσωπειών της Ένωσης ενεργούν ως 
δευτερεύοντες διατάκτες της Επιτροπής, 
εφαρμόζουν τους κανόνες της Επιτροπής 
για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και 
υπόκεινται στα ίδια καθήκοντα, στις ίδιες 
υποχρεώσεις και στις ίδιες ευθύνες όπως 
κάθε άλλος δευτερεύων διατάκτης της 
Επιτροπής.

Η Επιτροπή αποσύρει την ανάθεση 
εξουσιών σύμφωνα με τους δικούς της 
κανόνες.

Για την εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου, ο 
Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για 
θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφάλειας λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα 
για να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ 
των αντιπροσωπειών της Ένωσης και των 
υπηρεσιών της Επιτροπής.»

Για την εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου, ο 
Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για 
θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφάλειας λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα 
για να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ 
των αντιπροσωπειών της Ένωσης και των 
υπηρεσιών της Επιτροπής.»

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002
Άρθρο 59 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Στο άρθρο 59, προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος 5:

(8) Στο άρθρο 59, προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος 5:

«5. Όταν οι επικεφαλής των 
αντιπροσωπειών της Ένωσης ενεργούν ως 
δευτερεύοντες διατάκτες σύμφωνα με το 
άρθρο 51 δεύτερο εδάφιο, αναφέρονται, 
όταν αυτό απαιτείται από τα καθήκοντά 
τους ως διατακτών, στην Επιτροπή ως 

«5. Όταν οι επικεφαλής των 
αντιπροσωπειών της Ένωσης ενεργούν ως 
δευτερεύοντες διατάκτες σύμφωνα με το 
άρθρο 51 δεύτερο εδάφιο, εξαρτώνται από 
την Επιτροπή που είναι το αρμόδιο 
θεσμικό όργανο για τον καθορισμό, την 
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θεσμικό τους όργανο.» άσκηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση 
των καθηκόντων τους και των ευθυνών 
τους ως δευτερευόντων διατακτών.»

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002
Άρθρο 60 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου του
άρθρου 60 παράγραφος7 προστίθεται η 
ακόλουθη φράση:
«Οι ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων 
είναι διαθέσιμες και για την αρχή του 
προϋπολογισμού.»

Or. en
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Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002
Άρθρο 60 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Στο τμήμα 2, προστίθεται το ακόλουθο 
άρθρο 60α:

(9) Στο τμήμα 2, προστίθεται το ακόλουθο 
άρθρο 60α:

«Άρθρο 60α «Άρθρο 60α

1. Όταν οι επικεφαλής των 
αντιπροσωπειών της Ένωσης ενεργούν ως 
δευτερεύοντες διατάκτες σύμφωνα με το 
άρθρο 51 δεύτερο εδάφιο, πρέπει να 
συνεργάζονται στενά με την Επιτροπή για 
την ορθή εκτέλεση των ταμείων, ώστε να 
εξασφαλίζεται κυρίως η νομιμότητα και η 
κανονικότητα των χρηματοοικονομικών 
συναλλαγών, η τήρηση της αρχής της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης κατά 
τη διαχείριση των πόρων και η 
αποτελεσματική προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

1. Όταν οι επικεφαλής των 
αντιπροσωπειών της Ένωσης ενεργούν ως 
δευτερεύοντες διατάκτες σύμφωνα με το 
άρθρο 51 δεύτερο εδάφιο, πρέπει να 
συνεργάζονται στενά με την Επιτροπή για 
την ορθή εκτέλεση των ταμείων, ώστε να 
εξασφαλίζεται κυρίως η νομιμότητα και η 
κανονικότητα των χρηματοοικονομικών 
συναλλαγών, η τήρηση της αρχής της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης κατά 
τη διαχείριση των πόρων και η 
αποτελεσματική προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Για τον σκοπό αυτό, οι επικεφαλής των 
αντιπροσωπειών της Ένωσης λαμβάνουν 
τα απαιτούμενα μέτρα προς αποφυγή κάθε 
κατάστασης για την οποία μπορεί να φέρει 
η Επιτροπή ευθύνη όσον αφορά την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού που τους 
έχει ανατεθεί, καθώς και κάθε σύγκρουσης 
συμφερόντων ή προτεραιοτήτων που 
έχουν αντίκτυπο στην εκτέλεση των 
καθηκόντων δημοσιονομικής διαχείρισης 
που τους έχουν ανατεθεί.

Για τον σκοπό αυτό, οι επικεφαλής των 
αντιπροσωπειών της Ένωσης λαμβάνουν 
τα απαιτούμενα μέτρα προς αποφυγή κάθε 
κατάστασης για την οποία μπορεί να φέρει 
η Επιτροπή ευθύνη όσον αφορά την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού που τους 
έχει ανατεθεί, καθώς και κάθε σύγκρουσης 
προτεραιοτήτων που έχουν ενδεχομένως 
αντίκτυπο στην εκτέλεση των καθηκόντων 
δημοσιονομικής διαχείρισης που τους 
έχουν ανατεθεί.

Αν προκύψει η κατάσταση ή η σύγκρουση
που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο, οι
επικεφαλείς των αντιπροσωπειών της
Ένωσης ενημερώνουν αμελλητί την 
αρμόδια υπηρεσία της Επιτροπής και τον 
Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για 
θέματα εξωτερικής πολιτικής και 

Αν προκύψει η κατάσταση ή η σύγκρουση
που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο, οι
επικεφαλείς των αντιπροσωπειών της
Ένωσης ενημερώνουν αμελλητί τους 
αρμόδιους γενικούς διευθυντές της 
Επιτροπής και της ΕΥΕΔ. Οι τελευταίοι 
λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την 
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πολιτικής ασφάλειας. εξομάλυνση της κατάστασης.
2. Όταν ένας επικεφαλής αντιπροσωπείας 
της Ένωσης βρεθεί στη θέση που 
αναφέρεται στο άρθρο 60 παράγραφος 6, 
αναφέρεται στην ειδική υπηρεσία 
δημοσιονομικών παρατυπιών που έχει 
συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 66 
παράγραφος 4. Σε περίπτωση παράνομης 
δραστηριότητας, απάτης ή δωροδοκίας που 
ενδέχεται να θίξει τα συμφέροντα της 
Ένωσης, ενημερώνει τις αρχές και τις 
υπηρεσίες που ορίζονται από την ισχύουσα 
νομοθεσία.

2. Όταν ένας επικεφαλής αντιπροσωπείας 
της Ένωσης βρεθεί στη θέση που 
αναφέρεται στο άρθρο 60 παράγραφος 6, 
αναφέρεται στην ειδική υπηρεσία 
δημοσιονομικών παρατυπιών που έχει 
συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 66 
παράγραφος 4. Σε περίπτωση παράνομης 
δραστηριότητας, απάτης ή δωροδοκίας που 
ενδέχεται να θίξει τα συμφέροντα της 
Ένωσης, ενημερώνει τις αρχές και τις 
υπηρεσίες που ορίζονται από την ισχύουσα 
νομοθεσία.

3. Οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών της 
Ένωσης που ενεργούν ως δευτερεύοντες
διατάκτες σύμφωνα με το άρθρο 51 
δεύτερο εδάφιο, αναφέρονται δύο φορές το 
χρόνο στον κύριο διατάκτη τους, ώστε ο 
τελευταίος να μπορεί να ενσωματώσει τις 
εκθέσεις τους στη δική του ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων που αναφέρεται στο 
άρθρο 60 παράγραφος 7. Αυτή η έκθεση 
που υποβάλλουν ανά διετία οι επικεφαλής 
των αντιπροσωπειών της Ένωσης πρέπει 
να περιέχει πληροφορίες για την 
αποτελεσματικότητα και την 
αποδοτικότητα των συστημάτων 
εσωτερικής διαχείρισης και ελέγχου που 
εφαρμόζονται στην αντιπροσωπεία τους, 
καθώς και για τη διαχείριση των πράξεων 
που τους έχουν ανατεθεί.

3. Οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών της 
Ένωσης που ενεργούν ως δευτερεύοντες
διατάκτες σύμφωνα με το άρθρο 51 
δεύτερο εδάφιο, αναφέρονται δύο φορές το 
χρόνο στον κύριο διατάκτη τους με τη 
μορφή ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων 
κατ’ εφαρμογή, mutatis mutandis, του 
άρθρου 60 παράγραφος 7, ώστε ο 
τελευταίος να μπορεί να ενσωματώσει τις 
εκθέσεις τους στη δική του ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων. Οι ετήσιες εκθέσεις 
δραστηριοτήτων των επικεφαλής των 
αντιπροσωπειών προσαρτώνται, αππό 
κοινού με τη δήλωση αξιοπιστίας 
σύμφωνα με το άρθρο 66 παράγραφος 3α, 
στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του 
κύριου διατάκτη, η οποία διαβιβάζεται 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με 
το άρθρο 60 παράγραφος 7.
Κατόπιν αιτήματος, οι επικεφαλής των 
αντιπροσωπειών υποβάλλουν έκθεση για 
την εκτέλεση των δημοσιονομικών 
καθηκόντων τους στην αρμόδια επιτροπή 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών της 
Ένωσης υποβάλλουν ετήσια ενδιάμεση 
έκθεση που περιέχει πληροφορίες για την 
αποτελεσματικότητα και την 
αποδοτικότητα των συστημάτων 
εσωτερικής διαχείρισης και ελέγχου που 
εφαρμόζονται στην αντιπροσωπεία τους, 
καθώς και για τη διαχείριση των πράξεων 
που τους έχουν ανατεθεί.
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4. Οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών της 
Ένωσης οι οποίοι ενεργούν ως 
δευτερεύοντες διατάκτες σύμφωνα με το 
άρθρο 51 δεύτερο εδάφιο πρέπει να 
ανταποκρίνονται σε κάθε αίτημα του 
κύριου διατάκτη της Επιτροπής.»

4. Οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών της 
Ένωσης οι οποίοι ενεργούν ως 
δευτερεύοντες διατάκτες σύμφωνα με το 
άρθρο 51 δεύτερο εδάφιο πρέπει να 
ανταποκρίνονται σε κάθε αίτημα του 
κύριου διατάκτη της Επιτροπής καθώς και 
της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.»

Or. en

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 10
Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002
Άρθρο 61 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Στο άρθρο 61 παράγραφος 1, 
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

διαγράφεται 

«Οι αρμοδιότητες του υπόλογου της 
ΕΥΕΔ αφορούν μόνο την το τμήμα 
«ΕΥΕΔ» του προϋπολογισμού, όπως 
εκτελείται από την ΕΥΕΔ.»

Or. en

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 11 α
Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002
Άρθρο 66 – παράγραφος 3 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Το άρθρο 66 τροποποιείται ως 
ακολούθως:

(11) Το άρθρο 66 τροποποιείται ως 
ακολούθως:

α) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 3α:

α) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 3α:

«3α. Κατά τη δευτερεύουσα μεταβίβαση «3α. Κατά τη δευτερεύουσα μεταβίβαση 
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αρμοδιοτήτων στους επικεφαλής των 
αντιπροσωπειών της Ένωσης, ο κύριος 
διατάκτης είναι υπεύθυνος για τον 
καθορισμό των συστημάτων διαχείρισης 
και εσωτερικού ελέγχου που 
δημιουργούνται, καθώς και για την 
αποτελεσματικότητα και την 
αποδοτικότητά τους. Οι επικεφαλής των 
αντιπροσωπειών της Ένωσης είναι 
υπεύθυνοι για την κατάλληλη σύσταση και 
λειτουργία των συστημάτων αυτών, 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κυρίου 
διατάκτη, καθώς και για τη διαχείριση των 
κεφαλαίων και των πράξεων που 
εκτελούνται εντός των αντιπροσωπειών 
της Ένωσης υπό την ευθύνη τους.

αρμοδιοτήτων στους επικεφαλής των 
αντιπροσωπειών της Ένωσης, ο κύριος 
διατάκτης είναι υπεύθυνος για τον 
καθορισμό των συστημάτων διαχείρισης 
και εσωτερικού ελέγχου που 
δημιουργούνται, καθώς και για την 
αποτελεσματικότητα και την 
αποδοτικότητά τους. Οι επικεφαλής των 
αντιπροσωπειών της Ένωσης είναι 
υπεύθυνοι για την κατάλληλη σύσταση και 
λειτουργία των συστημάτων αυτών, 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κυρίου 
διατάκτη, καθώς και για τη διαχείριση των 
κεφαλαίων και των πράξεων που 
εκτελούνται εντός των αντιπροσωπειών 
της Ένωσης υπό την ευθύνη τους. Πριν 
από την ανάληψη των καθηκόντων τους, 
πρέπει να ολοκληρώνουν ειδικές σειρές 
μαθημάτων κατάρτισης για τα 
καθήκοντα και τις ευθύνες των 
διατακτών, καθώς και για την εφαρμογή 
του προϋπολογισμού.

Οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών της 
Ένωσης υποβάλλουν έκθεση σχετικά με τις 
αρμοδιότητές τους σύμφωνα με το πρώτο 
εδάφιο της παρούσας παραγράφου, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 60α παράγραφος 
3.

Οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών της 
Ένωσης υποβάλλουν έκθεση σχετικά με τις 
αρμοδιότητές τους σύμφωνα με το πρώτο 
εδάφιο της παρούσας παραγράφου, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 60α παράγραφος 
3.

Κάθε χρόνο, οι επικεφαλής των
αντιπροσωπειών της Ένωσης υποβάλλουν
στον κύριο διατάκτη της Επιτροπής
δήλωση αξιοπιστίας σχετικά με τα
συστήματα εσωτερικής διαχείρισης και
ελέγχου που έχουν δημιουργηθεί στην
αντιπροσωπεία τους ώστε να μπορέσει ο
διατάκτης να υποβάλει τη δική του
δήλωση αξιοπιστίας».

Κάθε χρόνο, οι επικεφαλής των
αντιπροσωπειών της Ένωσης υποβάλλουν
στον κύριο διατάκτη της Επιτροπής
δήλωση αξιοπιστίας σχετικά με τα
συστήματα εσωτερικής διαχείρισης και
ελέγχου που έχουν δημιουργηθεί στην
αντιπροσωπεία τους, καθώς και σχετικά 
με τη διαχείριση των πράξεων που τους 
έχουν ανατεθεί και τα σχετικά 
αποτελέσματά τους, ώστε να μπορέσει ο
διατάκτης να υποβάλει τη δική του
δήλωση αξιοπιστίας. Αυτή προσαρτάται, 
από κοινού με την ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων του επικεφαλής της 
αντιπροσωπείας, στην ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων του κύριου διατάκτη, η 
οποία διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.»
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Or. en

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 11 β
Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002
Άρθρο 66 – παράγραφος 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 
5:

(β) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 
5:

«5. Όταν οι επικεφαλής των 
αντιπροσωπειών της Ένωσης ενεργούν ως 
δευτερεύοντες διατάκτες σύμφωνα με το 
άρθρο 51 δεύτερο εδάφιο, η ειδική 
υπηρεσία δημοσιονομικών παρατυπιών 
που έχει συγκροτήσει η Επιτροπή 
σύμφωνα με την παράγραφο 4 του 
παρόντος άρθρου, είναι αρμόδια για τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο αυτή.

«5. Όταν οι επικεφαλής των 
αντιπροσωπειών της Ένωσης ενεργούν ως 
δευτερεύοντες διατάκτες σύμφωνα με το 
άρθρο 51 δεύτερο εδάφιο, η ειδική 
υπηρεσία δημοσιονομικών παρατυπιών 
που έχει συγκροτήσει η Επιτροπή 
σύμφωνα με την παράγραφο 4 του 
παρόντος άρθρου, είναι αρμόδια για τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο αυτή.

Αν η υπηρεσία ανακαλύψει συστημικά 
προβλήματα, διαβιβάζει έκθεση 
συνοδευόμενη από συστάσεις στον 
διατάκτη, στον Ύπατο Εκπρόσωπο της 
Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής 
και πολιτικής ασφάλειας και στον κύριο 
διατάκτη της Επιτροπής, εάν ο τελευταίος 
δεν ευθύνεται, καθώς και στον εσωτερικό 
ελεγκτή.

Αν η υπηρεσία ανακαλύψει συστημικά 
προβλήματα, διαβιβάζει έκθεση 
συνοδευόμενη από συστάσεις στον 
διατάκτη, στον Ύπατο Εκπρόσωπο της 
Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής 
και πολιτικής ασφάλειας και στον κύριο 
διατάκτη της Επιτροπής, εάν ο τελευταίος 
δεν ευθύνεται, καθώς και στον εσωτερικό 
ελεγκτή της Επιτροπής.

Με βάση τη γνώμη της υπηρεσίας 
δημοσιονομικών παρατυπιών, η Επιτροπή 
μπορεί να ζητήσει από τον Ύπατο
Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα 
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφάλειας να κινήσει, με την ιδιότητά του 
ως αρμόδιας για τους διορισμούς αρχή, 
διαδικασίες πειθαρχικής ευθύνης ή 
ευθύνης για χρηματική αποζημίωση κατά 
δευτερευόντων διατακτών, σε περίπτωση 
που οι παρατυπίες αφορούν τις 
αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί από 
την Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή, ο

Με βάση τη γνώμη της υπηρεσίας 
δημοσιονομικών παρατυπιών, η Επιτροπή 
ζητεί από τον Ύπατο Εκπρόσωπο της 
Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής 
και πολιτικής ασφάλειας να κινήσει, με την 
ιδιότητά του/της ως αρμόδιας για τους 
διορισμούς αρχή, διαδικασίες πειθαρχικής 
ευθύνης ή ευθύνης για χρηματική 
αποζημίωση κατά δευτερευόντων 
διατακτών, σε περίπτωση που οι 
παρατυπίες αφορούν τις αρμοδιότητες που 
τους έχουν ανατεθεί από την Επιτροπή. 
Στην περίπτωση αυτή, ο Ύπατος
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Ύπατος Εκπρόσωπος λαμβάνει κατάλληλα 
μέτρα σύμφωνα με τον κανονισμό 
υπηρεσιακής κατάστασης.»

Εκπρόσωπος επιβάλλει πειθαρχικά μέτρα 
και/ή εισπράττει την καταβολή 
αποζημίωσης, όπως συνιστά η Επιτροπή.

Αυτό ισχύει, mutatis mutandis, για τις 
αρχές ενός κράτους μέλους όσον αφορά 
το αποσπασμένο προσωπικό. Το κράτος 
μέλος καταγωγής είναι υπεύθυνο για όλα 
τα ποσά που δεν έχουν εισπραχθεί εντός 
τριών ετών μετά τη λήψη της απόφασης 
περί ευθύνης.»

Or. en

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002
Άρθρο 85

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Στο άρθρο 85, προστίθενται οι 
ακόλουθες παράγραφοι:

(12) Στο άρθρο 85, προστίθεται η
ακόλουθη παράγραφος:

«Για τους σκοπούς του εσωτερικού 
ελέγχου της ΕΥΕΔ, οι επικεφαλής των 
αντιπροσωπειών της Ένωσης που 
ενεργούν ως δευτερεύοντες διατάκτες 
σύμφωνα με το άρθρο 51 δεύτερο εδάφιο, 
υπόκεινται στις τις ελεγκτικές εξουσίες 
του εσωτερικού ελεγκτή της Επιτροπής 
όσον αφορά τα καθήκοντα 
δημοσιονομικής διαχείρισης που τους 
έχουν ανατεθεί. 

«Ο εσωτερικός ελεγκτής της Επιτροπής 
έχει τις ίδιες ευθύνες που αναφέρονται 
στο άρθρο 1 σχετικά με την ΕΥΕΔ, όπως 
αυτός/αυτή έχει για τα τμήματα της 
Επιτροπής.»

Για λόγους συνοχής, 
αποτελεσματικότητας και 
αποδοτικότητας, ο εσωτερικός ελεγκτής 
της Επιτροπής πρέπει να ενεργεί και ως 
εσωτερικός ελεγκτής της ΕΥΕΔ όσον 
αφορά την εκτέλεση του τμήματος 
«ΕΥΕΔ» του προϋπολογισμού».

Or. en
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Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002
Άρθρο 126 – παράγραφος 1 – σημείο δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12a) Στο άρθρο 126 παράγραφος 1 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο δ):
«δ) την κατάσταση μεταβολών των ιδίων 
κεφαλαίων, η οποία παρουσιάζει 
λεπτομερώς τις αυξήσεις και τις μειώσεις 
που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του 
έτους σε κάθε συνταξιοδοτικό σύστημα 
που αναφέρεται στον Κανονισμό 
Υπηρεσιακής Κατάστασης των 
υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
και στις συνθήκες απασχόλησης άλλων 
υπαλλήλων αυτών των Κοινοτήτων.»

Or. en

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12 β
Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002
Άρθρο 146 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12β) Στο άρθρο 146 η παράγραφος 3 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«3. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, 
όπως ορίζεται από το άρθρο 1 
παράγραφος 2, υποβάλλουν στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατόπιν 
αιτήματός του, οιαδήποτε πληροφορία 
που απαιτείται για την ομαλή εφαρμογή 
της διαδικασίας περί απαλλαγής για το 
συγκεκριμένο οικονομικό έτος, σύμφωνα 
με το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»
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Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14
Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002
Άρθρο 165

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Στο άρθρο 165, η πρώτη φράση 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

(14) Στο άρθρο 165, η πρώτη φράση 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η υλοποίηση ενεργειών από τις 
δικαιούχους τρίτες χώρες ή από τους 
διεθνείς οργανισμούς υπόκειται στον 
έλεγχο της Επιτροπής σύμφωνα με το 
άρθρο 53α.»

«Η υλοποίηση ενεργειών από τις 
δικαιούχους τρίτες χώρες ή από τους 
διεθνείς οργανισμούς υπόκειται στον 
έλεγχο της Επιτροπής.»

Or. en

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 15
Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002
Άρθρο 185 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Στο άρθρο 185, η παράγραφος 3 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«3. Ο εσωτερικός ελεγκτής της 
Επιτροπής ασκεί έναντι των οργανισμών 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 τις 
ίδιες αρμοδιότητες με εκείνες που του 
ανατίθενται έναντι των υπηρεσιών της 
Επιτροπής ή των αντιπροσωπειών της 
Ένωσης.»

Or. en
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