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Τροπολογία 45
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Σε ό,τι αφορά την πρόληψη και τη 
διαχείριση της σύγκρουσης συμφερόντων, 
έχει εξαιρετική σημασία ο Οργανισμός να 
δημιουργήσει και να διατηρήσει μια καλή 
φήμη για την αμεροληψία, την 
ακεραιότητα και τα υψηλά 
επαγγελματικά πρότυπά του. Προς τούτο, 
πρέπει να ληφθούν μέτρα που να 
διασφαλίσουν ότι οι αποφάσεις δεν θα 
μπορούν να επηρεάζονται από 
συμφέροντα που συγκρούονται με τον 
ρόλο του Οργανισμού ως φορέα που 
υπηρετεί ολόκληρη την Ένωση ή από 
προσωπικά συμφέροντα ή προσωπικές 
σχέσεις οποιουδήποτε μέλους του 
προσωπικού του Οργανισμού ή 
οποιουδήποτε εθνικού αποσπασμένου 
εμπειρογνώμονα ή οποιουδήποτε άλλου 
μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή του 
συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας που 
δημιουργούν ή είναι πιθανό να 
δημιουργήσουν σύγκρουση με αυτή 
καθαυτή την εκτέλεση των επίσημων 
καθηκόντων του ενδιαφερόμενου 
προσώπου. Συνεπώς, το διοικητικό 
συμβούλιο πρέπει να θεσπίσει γενικούς 
κανόνες επί του θέματος, λαμβάνοντας 
υπόψη τις συστάσεις που εξέδωσε το 
Ελεγκτικό Συνέδριο στην υπ' αριθ. 15 
ειδική έκθεσή του το 2012.

Or. en

Τροπολογία 46
Evžen Tošenovský
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Στις 10 Δεκεμβρίου του 2010, οι 
εκπρόσωποι των κρατών μελών στη 
συνεδρίαση που συγκλήθηκε στη 
διακυβερνητική διάσκεψη αποφάσισαν να 
εγκαταστήσουν την έδρα του οργανισμού 
στην Πράγα. Η συμφωνία φιλοξενίας που 
συνήφθη μεταξύ της Τσεχικής
Δημοκρατίας και του Οργανισμού τέθηκε 
σε ισχύ στις 9 Αυγούστου 2012. Η 
συμφωνία φιλοξενίας και άλλες 
συγκεκριμένες ρυθμίσεις (όπως η 
συμφωνία μίσθωσης και οι δέσμες για τα 
προνόμια του προσωπικού) πρέπει να 
θεωρηθούν ότι συμμορφώνονται πλήρως 
με τον παρόντα κανονισμό· συνεπώς δεν 
υπάρχει λόγος τροποποίησής τους.

Or. en

Τροπολογία 47
Béla Kovács

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο Οργανισμός μπορεί να εγκαθιδρύει 
τοπικά γραφεία του στα κράτη μέλη, υπό 
την επιφύλαξη της έγκρισής τους, ή σε 
τρίτες χώρες που συμμετέχουν στις 
εργασίες του Οργανισμού, σύμφωνα με το 
άρθρο 23.

3. Ο Οργανισμός μπορεί να εγκαθιδρύει 
τοπικά γραφεία του στα κράτη μέλη, υπό 
την επιφύλαξη της έγκρισής τους, ή σε 
τρίτες χώρες (λαμβάνοντας υπόψη τη 
συναίνεσή τους) που συμμετέχουν στις 
εργασίες του Οργανισμού, σύμφωνα με το 
άρθρο 23.

Or. en
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Τροπολογία 48
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πέντε εκπροσώπους που διορίζονται από 
την Επιτροπή,

β) δύο εκπροσώπους που διορίζονται από 
την Επιτροπή,

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διατηρηθεί η ισορροπία εξουσιών μεταξύ όλων των θεσμικών οργάνων. Ο κανόνας 
περί λήψης αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο, που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6, 
τροποποιήθηκε (απόλυτη πλειοψηφία αντί της πλειοψηφίας των δύο τρίτων) και, συνεπώς, ο 
αριθμός των εκπροσώπων που ορίζονται από την Επιτροπή πρέπει να μειωθεί αναλόγως. 
Εξάλλου, η κοινή προσέγγιση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή 
σχετικά με τους αποκεντρωμένους οργανισμούς προβλέπει, ως γενικό κανόνα, δύο 
εκπροσώπους από την Επιτροπή.

Τροπολογία 49
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πέντε εκπροσώπους που διορίζονται από 
την Επιτροπή,

β) δύο εκπροσώπους που διορίζονται από 
την Επιτροπή,

Or. fr

Τροπολογία 50
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)



PE519.568v01-00 6/19 AM\1003791EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
διορίζονται με γνώμονα τις γνώσεις τους 
για τα καθήκοντα του Οργανισμού και τα 
σχετικά τους προσόντα στους τομείς της 
διαχείρισης, της διοίκησης και του 
προϋπολογισμού. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη στοχεύουν στην προώθηση της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών
και τη διασφάλιση μιας ισορροπημένης 
εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών στο 
διοικητικό συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 51
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) εγκρίνει τις ρυθμίσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 23, παράγραφος 
2 μετά τη έγκριση από το συμβούλιο 
διαπίστευσης ασφαλείας που προβλέπεται 
στο άρθρο 11, για τα θέματα που 
εμπίπτουν στο κεφάλαιο ΙΙΙ·

Or. fr

Τροπολογία 52
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε β) εγκρίνει τις διαδικασίες αποδοχής 
και αναθεώρησης των συστημάτων όσον 
αφορά την εξέλιξη των μελλοντικών 
γενεών του συστήματος EGNOS και του 
συστήματος που καθιερώνεται από το 
πρόγραμμα Galileo·

Or. fr

Τροπολογία 53
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) γνωμοδοτεί στον εκτελεστικό 
διευθυντή σχετικά με τις συμβάσεις 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων που 
συνάπτουν η Επιτροπή και ο Οργανισμός 
βάσει του άρθρου [15 παράγραφος 1 
στοιχείο δ)] του κανονισμού [μελλοντικός 
κανονισμός του GNSS] πριν από την 
υπογραφή τους·

η) εγκρίνει κατόπιν προτάσεως του 
εκτελεστικού διευθυντή τις συμβάσεις 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων που 
συνάπτουν η Επιτροπή και ο Οργανισμός 
βάσει του άρθρου [15 παράγραφος 1 
στοιχείο δ)] του κανονισμού [μελλοντικός 
κανονισμός του GNSS] πριν από την 
υπογραφή τους·

Or. fr

Τροπολογία 54
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) εγκρίνει κατόπιν προτάσεως του 
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εκτελεστικού διευθυντή, τις συμφωνίες 
εργασίας μεταξύ του Οργανισμού του 
GNSS και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Διαστήματος που προβλέπεται στο άρθρο 
[15 παράγραφος 1γ] του [μελλοντικού 
κανονισμού GNSS]·

Or. fr

Τροπολογία 55
Béla Kovács

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ α) εγκρίνει κώδικα δεοντολογίας για το 
προσωπικό του.

Or. en

Τροπολογία 56
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει τον 
εκτελεστικό διευθυντή και μπορεί να 
παρατείνει ή να τερματίσει τη θητεία του
σύμφωνα με το άρθρο 15β παράγραφος 4. 
Ασκεί πειθαρχικό έλεγχο επί του 
εκτελεστικού διευθυντή.

Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει τον 
εκτελεστικό διευθυντή και μπορεί να 
παρατείνει ή να τερματίσει τη θητεία του 
σύμφωνα με το άρθρο 15β παράγραφοι 3 
και 4. Ασκεί πειθαρχικό έλεγχο επί του 
εκτελεστικού διευθυντή.

Or. fr
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Τροπολογία 57
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 
Άρθρο 8 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. προετοιμάζει τις συμφωνίες εργασίας 
μεταξύ του Οργανισμού του GNSS και 
της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος 
που προβλέπεται στο άρθρο [15, 
παράγραφος 1γ] του [μελλοντικού 
κανονισμού GNSS] και τις υποβάλλει στο 
διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με το 
άρθρο 6 παράγραφος 2 εδάφιο ηα.

Or. fr

Τροπολογία 58
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 
Άρθρο 8 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Εκπονεί έκθεση προόδου σχετικά με 
την υλοποίηση του ετήσιου 
προγράμματος εργασίας για κάθε
συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου,
όπου περιλαμβάνεται, ομοίως, το 
κεφάλαιο που εκπονεί ο πρόεδρος του 
συμβουλίου πιστοποίησης ασφάλειας, 
σύμφωνα με το άρθρο 11α παράγραφος 1 
εδάφιο γ.

Or. fr
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Τροπολογία 59
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 
Άρθρο 8 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. μεριμνά ώστε ο Οργανισμός, ως 
υπεύθυνος για τη λειτουργία του GSMC, 
να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται σε 
οδηγίες δυνάμει της κοινής δράσης 
2004/552/ΚΕΠΠΑ·

7. μεριμνά ώστε ο Οργανισμός, ως 
υπεύθυνος για τη λειτουργία του GSMC, 
να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται σε 
οδηγίες δυνάμει της κοινής δράσης 
2004/552/ΚΕΠΠΑ και του ρόλου που του 
έχει ανατεθεί με βάση το άρθρο 6 της 
απόφασης αριθ. 1104/2011/ΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 60
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 
Άρθρο 8 – σημείο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. διασφαλίζει τη δέουσα διακίνηση 
πληροφοριών, ιδίως όσον αφορά τα 
ζητήματα ασφαλείας, μεταξύ των 
διαφόρων οργάνων του οργανισμού.

Or. fr

Τροπολογία 61
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 
Άρθρο 8 – σημείο 7 β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7β. Κοινοποιεί στην Επιτροπή την άποψη 
του Οργανισμού όσον αφορά τις τεχνικές
και επιχειρησιακές προδιαγραφές που 
ενδεχομένως είναι απαραίτητες για την 
υλοποίηση της εξέλιξης των συστημάτων
που προβλέπεται στο άρθρο [13, 
παράγραφος 3 σημείο γα] του 
[μελλοντικού κανονισμού GNSS], ιδίως
όσον αφορά τον ορισμό των μελλοντικών
αποστολών και την φάση σύλληψης,
σύμφωνα με το άρθρο 13 για τις δράσεις 
έρευνας με βάση τις εξελίξεις αυτές. 
Διασφαλίζει ότι ο Οργανισμός, στις 
φάσεις εξέλιξης και ανάπτυξης, από τη 
νέα γενεά του διαστημικού κλάδου, θα 
βασιστεί εφόσον χρειαστεί στις 
ικανότητες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Διαστήματος.

Or. fr

Τροπολογία 62
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 
Άρθρο 8 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αναφερόμενο στο άρθρο 6 παράγραφος 
2 στοιχείο γ) πολυετές πρόγραμμα του 
Οργανισμού προβλέπει τα καθήκοντα που 
πρέπει να ασκεί ο Οργανισμός κατά την 
περίοδο που καλύπτεται από το 
προβλεπόμενο στο άρθρο 312 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο, 
συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών που 
συνδέονται με τις διεθνείς σχέσεις και την 
επικοινωνία για τις οποίες είναι υπεύθυνος. 

Το αναφερόμενο στο άρθρο 6 παράγραφος 
2 στοιχείο γ) πολυετές πρόγραμμα του 
Οργανισμού προβλέπει τα καθήκοντα που 
πρέπει να ασκεί ο Οργανισμός κατά την 
περίοδο που καλύπτεται από το 
προβλεπόμενο στο άρθρο 312 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο, 
συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών που 
συνδέονται με τις διεθνείς σχέσεις και την 
επικοινωνία για τις οποίες είναι υπεύθυνος. 
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Το εν λόγω πρόγραμμα καθορίζει τους 
ανθρώπινους και χρηματοδοτικούς πόρους 
που διατίθενται σε κάθε δραστηριότητα. 
Λαμβάνει υπόψη το αποτέλεσμα των 
προβλεπόμενων στο άρθρο 26 
αξιολογήσεων.

Το εν λόγω πρόγραμμα καθορίζει τον
γενικό στρατηγικό προγραμματισμό, τις 
φάσεις, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, 
τους κομβικούς τομείς επιδόσεων και 
τους κομβικούς δείκτες επιδόσεων και 
τον δημοσιονομικό προγραμματισμό, 
όπου συμπεριλαμβάνονται και οι 
ανθρώπινοι και χρηματοδοτικοί πόροι
που διατίθενται σε κάθε δραστηριότητα. 
Λαμβάνει υπόψη το αποτέλεσμα των
προβλεπόμενων στο άρθρο 26 
αξιολογήσεων.

Or. fr

Τροπολογία 63
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 
Άρθρο 8 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Βάσει του πολυετούς προγράμματος 
εργασίας, το αναφερόμενο στο άρθρο 6 
παράγραφος 2 στοιχείο δ) ετήσιο 
πρόγραμμα εργασίας προβλέπει τις 
ενέργειες τις οποίες οφείλει να 
διεκπεραιώσει ο Οργανισμός κατά τη 
διάρκεια του επόμενου έτους, 
συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών που 
αφορούν τις διεθνείς σχέσεις και την 
επικοινωνία για τις οποίες είναι υπεύθυνος. 
Το εν λόγω πρόγραμμα καθορίζει τους 
ανθρώπινους και χρηματοδοτικούς πόρους 
που διατίθενται σε κάθε δραστηριότητα. 
Περιλαμβάνει για ενημερωτικούς σκοπούς 
τα καθήκοντα που έχει εκχωρήσει, ανά 
περίπτωση, η Επιτροπή στον Οργανισμό 
σύμφωνα με το άρθρο [15 παράγραφος 1 
στοιχείο δ)] του κανονισμού (μελλοντικός 
κανονισμός του GNSS).

Βάσει του πολυετούς προγράμματος 
εργασίας, το αναφερόμενο στο άρθρο 6 
παράγραφος 2 στοιχείο δ) ετήσιο 
πρόγραμμα εργασίας προβλέπει τις 
ενέργειες τις οποίες οφείλει να 
διεκπεραιώσει ο Οργανισμός κατά τη 
διάρκεια του επόμενου έτους, 
συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών που 
αφορούν τις διεθνείς σχέσεις και την 
επικοινωνία για τις οποίες είναι υπεύθυνος. 
Το εν λόγω πρόγραμμα καθορίζει τους 
ανθρώπινους και χρηματοδοτικούς πόρους 
που διατίθενται σε κάθε δραστηριότητα. 
Περιλαμβάνει για ενημερωτικούς σκοπούς
τα καθήκοντα που έχει εκχωρήσει, ανά 
περίπτωση, η Επιτροπή στον Οργανισμό 
σύμφωνα με το άρθρο [15 παράγραφος 1 
στοιχείο δ)] του κανονισμού (μελλοντικός 
κανονισμός του GNSS). Το πρόγραμμα 
εργασίας περιλαμβάνει προσαρμοσμένους 
δείκτες επιδόσεων, που επιτρέπουν 
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αποτελεσματική αξιολόγηση των 
επιτευχθέντων αποτελεσμάτων.

Or. fr

Τροπολογία 64
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010
Άρθρο 8 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 8 στοιχείο 
στ) ετήσια γενική έκθεση παρουσιάζει την 
πρόοδο της εφαρμογής των προγραμμάτων 
εργασίας του Οργανισμού.

3. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 6 στοιχείο 
στ) ετήσια έκθεση περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με:

α) την εφαρμογή των πολυετών και 
ετήσιων προγραμμάτων εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων και όσων αφορούν 
τους δείκτες επιδόσεων·

β) τον προϋπολογισμό και τον πίνακα του 
προσωπικού·
γ) τη διαχείριση και τα συστήματα 
εσωτερικού ελέγχου του Οργανισμού·
δ) το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του 
Οργανισμού και τα μέτρα προστασίας του 
περιβάλλοντος
ε) τα πορίσματα του εσωτερικού και 
εξωτερικού ελέγχου·
στ) τη συνέχεια που δίνεται στις 
συστάσεις του ελέγχου και στη σύσταση 
απαλλαγής·
ζ) τη δήλωση αξιοπιστίας του 
εκτελεστικού διευθυντή.
Η ετήσια έκθεση δημοσιοποιείται.

Or. en
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Τροπολογία 65
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 
Άρθρο 8 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η προβλεπόμενη στο άρθρο 8 στοιχείο στ) 
ετήσια γενική έκθεση παρουσιάζει την 
πρόοδο της εφαρμογής των προγραμμάτων 
εργασίας του Οργανισμού.

Η προβλεπόμενη στο άρθρο 8 στοιχείο στ) 
ετήσια γενική έκθεση παρουσιάζει την 
πρόοδο της εφαρμογής των προγραμμάτων 
εργασίας του Οργανισμού, όπου 
περιλαμβάνεται και ο καθορισμός των 
δεικτών επίδοσης που αναφέρεται στις 
παραγράφους 1 και 2. Περιλαμβάνει 
επίσης επανεξέταση της προόδου που έχει 
επιτευχθεί όσον αφορά την υλοποίηση 
των συστημάτων διαχείρισης και των 
τεχνικών που αναφέρονται στο άρθρο
[12ε] του [μελλοντικού κανονισμού 
GNSS].

Or. fr

Τροπολογία 66
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 
Άρθρο 10 – στοιχείο γ – υποσημείωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7 α) στο άρθρο 10 σημείο γ), η σημείωση
στο κάτω μέρος της σελίδας 
αντικαθίσταται από την εξής:
(I ) Απόφαση 2011/292/ΕΕ του 
Συμβουλίου σχετικά με τους κανόνες 
ασφαλείας για την προστασία των 
διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ. 
Διατάξεις της Επιτροπής σχετικά με την 
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ασφάλεια που εμφαίνονται στο 
παράρτημα της απόφασης 2001/844/ΕΚ, 
ΕΚΑΧ, Ευρατόμ της Επιτροπής, της 
29ης Νοεμβρίου 2001, για την 
τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού 
της (ΕΕ L 317 της 3.12.2001, σ. 1).

Or. fr

Τροπολογία 67
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο -α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) στο άρθρο 11, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«1. Συγκροτείται στους κόλπους του 
Οργανισμού συμβούλιο διαπίστευσης 
ασφαλείας για τα ευρωπαϊκά συστήματα 
GNSS (στο εξής «συμβούλιο 
διαπίστευσης ασφαλείας»). Όσον αφορά 
τα ευρωπαϊκά συστήματα GNSS, το 
συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας είναι 
η ανεξάρτητη αρχή που είναι 
επιφορτισμένη με το σύνολο των 
καθηκόντων της αρχής διαπίστευσης 
ασφαλείας, όπως σημειώνεται στους 
σχετικούς κανόνες ασφαλείας που 
ισχύουν για το Συμβούλιο και την
Επιτροπή.»

Or. fr

Τροπολογία 68
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο -α α
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α α) Στο άρθρο 11, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2. Το συμβούλιο διαπίστευσης 
ασφαλείας εκτελεί τα καθήκοντα που 
ανατίθενται στον Οργανισμό όσον αφορά 
τη διαπίστευση ασφαλείας δυνάμει του 
άρθρου 16 στοιχείο α) σημείο i) του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 683/2008 και 
λαμβάνει αποφάσεις για τη διαπίστευση 
ασφαλείας που προβλέπει το παρόν 
άρθρο, ιδίως όσον αφορά τη μελέτη και 
την έγκριση των εγγράφων που αφορούν 
την ασφάλεια ιδίως των δηλώσεων για τις 
απαιτήσεις ασφαλείας των συστημάτων 
και των υπηρεσιών (έγγραφα 
αποκαλούμενα «SSRS»), την έγκριση της
στρατηγικής διαπίστευσης ασφαλείας και 
για την εκτόξευση δορυφόρων, την 
εξουσιοδότηση να θέτει σε λειτουργία τα 
συστήματα στις διάφορες συνθέσεις τους 
και τις διάφορες υπηρεσίες, την 
εξουσιοδότηση να θέτει σε λειτουργία 
τους σταθμούς εδάφους και ιδίως τους 
σταθμούς παρακολούθησης που
βρίσκονται σε τρίτα κράτη, καθώς και 
την εξουσιοδότηση κατασκευής δεκτών 
που περιέχουν κρατικά ρυθμιζόμενη 
υπηρεσία και τα μέρη αυτών.»

Or. fr

Τροπολογία 69
Béla Kovács

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010
Άρθρο 15 α – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο κώδικας συμπεριφοράς αποσκοπεί 
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στη διασφάλιση των υψηλότερων
προδιαγραφών συμπεριφοράς, 
επαγγελματισμού και λογοδοσίας του 
συνόλου του προσωπικού του.
Καθορίζει τις κατευθυντήριες αρχές που 
πρέπει να τηρούν οι υπάλληλοι κατά την 
εργασία τους με ανιδιοτέλεια, 
ακεραιότητα, διαφάνεια, επιμέλεια, 
εντιμότητα, λογοδοσία και σεβασμό.
Ο κώδικας συμπεριφοράς βασίζεται σε 
δύο βασικές αρχές:
1. Τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα 
αποτελεσματικότητας, ικανότητας και 
ακεραιότητας
2. Λογοδοσία των υπευθύνων που 
αποτυγχάνουν να συμμορφωθούν στα 
πρότυπα συμπεριφοράς

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθορίζει τον τρόπο με τον οποίον πρέπει να γίνεται ο χειρισμός του προσωπικού.

Τροπολογία 70
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 18
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010
Άρθρο 22 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο εκτελεστικός διευθυντής καθώς και οι 
υπάλληλοι που αποσπώνται προσωρινά 
από τα κράτη μέλη υποβάλλουν δήλωση 
δεσμεύσεων και δήλωση συμφερόντων, 
όπου καταδεικνύεται ότι δεν εξυπηρετούν 
κανένα άμεσο ή έμμεσο συμφέρον το 
οποίο θα μπορούσε ενδεχομένως να 
επηρεάσει την ανεξαρτησία τους. Οι 
δηλώσεις αυτές υποβάλλονται εγγράφως 
κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους 

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
και του συμβουλίου διαπίστευσης 
ασφαλείας, ο εκτελεστικός διευθυντής 
καθώς και οι υπάλληλοι που αποσπώνται 
προσωρινά από τα κράτη μέλη 
υποβάλλουν δήλωση δεσμεύσεων και 
δήλωση συμφερόντων, όπου 
καταδεικνύεται ότι δεν εξυπηρετούν 
κανένα άμεσο ή έμμεσο συμφέρον το 
οποίο θα μπορούσε ενδεχομένως να 
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και ανανεώνονται σε περίπτωση 
μεταβολής της προσωπικής τους 
κατάστασης.

επηρεάσει την ανεξαρτησία τους. Οι 
δηλώσεις αυτές είναι ακριβείς και 
πλήρεις. Οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται 
εγγράφως κατά την ανάληψη των 
καθηκόντων τους και ανανεώνονται και 
επικαιροποιούνται ταχέως σε περίπτωση 
μεταβολής της προσωπικής τους 
κατάστασης.

Or. en

Τροπολογία 71
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 18
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010
Άρθρο 22 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες που 
συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας ad hoc 
δηλώνουν εγγράφως, πριν από κάθε 
συνεδρίαση στην οποία συμμετέχουν, τα 
συμφέροντα τα οποία θα μπορούσαν να 
θεωρηθούν επιζήμια για την ανεξαρτησία 
τους σε σχέση με τα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης.

2. Πριν από κάθε συνεδρίαση στην οποία 
συμμετέχουν, τα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου και του συμβουλίου
διαπίστευσης ασφαλείας, ο εκτελεστικός 
διευθυντής, καθώς και οι αποσπασμένοι 
εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη και
οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες που 
συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας ad hoc 
δηλώνουν με ακρίβεια και πληρότητα την 
απουσία ή την ύπαρξη κάθε συμφέροντος 
που μου θα μπορούσε να θεωρηθεί 
επιζήμιο για την ανεξαρτησία τους σε 
σχέση με τα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης και, κατά την εξέταση των 
σημείων αυτών, απέχουν από τις 
συζητήσεις και την ψηφοφορία.

Or. en

Τροπολογία 72
Fiona Hall
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 18
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010
Άρθρο 22 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η πολιτική που εφαρμόζουν το 
διοικητικό συμβούλιο και το συμβούλιο 
διαπίστευσης ασφαλείας συμβάλλει στην 
αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων.

3. Το διοικητικό συμβούλιο και το 
συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας
θεσπίζουν τον εσωτερικό κανονισμό τους 
και τις πρακτικές διαδικασίες της 
δήλωσης συμφερόντων που προβλέπεται 
στις παραγράφους 1 και 2 και τη 
διαχείριση των συγκρούσεων 
συμφερόντων.

Or. en

Τροπολογία 73
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το αργότερο έως το 2016, και μετέπειτα 
κάθε πέντε έτη, η Επιτροπή πραγματοποιεί 
αξιολόγηση του Οργανισμού ιδίως όσον 
αφορά την επίπτωση, την 
αποτελεσματικότητα, την ορθή λειτουργία, 
τις μεθόδους εργασίας και τις ανάγκες του 
καθώς και τη χρήση των πόρων που έχουν 
τεθεί στη διάθεσή του. Στην εν λόγω 
αξιολόγηση εξετάζεται ενδεχόμενη 
τροποποίηση των καθηκόντων του 
Οργανισμού καθώς και οι δημοσιονομικές 
επιπτώσεις από μια τέτοια τροποποίηση.

1. Το αργότερο έως το 2016, και μετέπειτα 
κάθε τρία έτη, η Επιτροπή πραγματοποιεί 
αξιολόγηση του Οργανισμού ιδίως όσον 
αφορά την επίπτωση, την 
αποτελεσματικότητα, την ορθή λειτουργία, 
τις μεθόδους εργασίας και τις ανάγκες του 
καθώς και τη χρήση των πόρων που έχουν 
τεθεί στη διάθεσή του. Στην εν λόγω 
αξιολόγηση εξετάζεται ενδεχόμενη 
τροποποίηση των καθηκόντων του 
Οργανισμού καθώς και οι δημοσιονομικές 
επιπτώσεις από μια τέτοια τροποποίηση.

Or. ro


