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Tarkistus 45
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Eturistiriitojen ehkäisyn ja 
hallinnan kannalta on ensiarvoisen 
tärkeää, että virasto luo 
puolueettomuuteen, lahjomattomuuteen 
ja korkeisiin ammatillisiin vaatimuksiin 
perustuvan maineen ja ylläpitää kyseistä 
mainetta. Tätä varten olisi otettava 
käyttöön toimia, joilla varmistetaan, että 
päätöksiin eivät voi vaikuttaa edut, jotka 
ovat ristiriidassa viraston aseman kanssa 
koko unionia palvelevana elimenä, tai 
yksityiset edut tai viraston henkilöstön, 
kansallisen asiantuntijan, 
hallintoneuvoston tai 
hyväksyntälautakunnan jonkin jäsenen 
kytkökset, jotka luovat tai voivat luoda 
ristiriidan liittyen kyseisen henkilön 
virallisten tehtävien asianmukaiseen 
hoitamiseen. Hallintoneuvoston olisi siksi 
hyväksyttävä aiheesta kattavat säännöt 
ottaen huomioon 
tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomuksessa nro 15/2012 annetut 
suositukset.

Or. en

Tarkistus 46
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(11 a) Hallitusten välisessä konferenssissa 
10 päivänä joulukuuta 2010 kokoontuneet 
jäsenvaltioiden edustajat päättivät, että 
viraston toimipaikka on Praha. Tšekin 
tasavallan ja viraston välinen 
toimipaikkaa koskeva sopimus tuli 
voimaan 9 päivänä elokuuta 2012. 
Toimipaikkaa koskevan sopimuksen ja 
muiden erityisjärjestelyjen (kuten 
vuokrasopimus ja henkilöstölle 
myönnettävät edut) olisi katsottavan 
olevan täysin tämän asetuksen mukaisia, 
joten niitä ei pitäisi olla tarpeen muuttaa.

Or. en

Tarkistus 47
Béla Kovács

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 912/2010
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Virasto voi päättää perustaa 
paikallistoimistoja jäsenvaltioihin niiden 
suostumuksella tai kolmansiin maihin, 
jotka osallistuvat viraston toimintaan 23 
artiklan mukaisesti.

3. Virasto voi päättää perustaa 
paikallistoimistoja jäsenvaltioihin niiden 
suostumuksella tai kolmansiin maihin 
(ottaen huomioon niiden suostumuksen), 
jotka osallistuvat viraston toimintaan 
23 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 48
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta
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Asetus (EY) N:o 912/2010
5 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) komission nimittämistä viidestä 
edustajasta

b) komission nimittämistä kahdesta
edustajasta

Or. en

Perustelu

Toimielinten välinen valtatasapaino on säilytettävä. Jäljempänä olevassa 5 artiklan 
6 kohdassa tarkoitettua sääntöä hallintoneuvoston päätöksenteosta on muutettu (kahden 
kolmasosan enemmistöstä ehdottomaan enemmistöön), joten komission nimittämien 
edustajien määrää olisi vähennettävä vastaavasti. Lisäksi Euroopan parlamentin, neuvoston 
ja komission hajautettuja virastoja koskevassa yhteisessä lähestymistavassa vahvistetaan 
yleissääntönä, että komissiolla on kaksi edustajaa.

Tarkistus 49
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 912/2010
5 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) komission nimittämistä viidestä
edustajasta

b) komission nimittämistä kahdesta
edustajasta

Or. fr

Tarkistus 50
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 912/2010
5 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Hallintoneuvoston jäsenet nimitetään 
heidän viraston tehtäviä koskevan 
tietämyksensä perusteella ja ottaen 
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huomioon asiaan liittyvät johtamis-, 
hallinnolliset ja talousarvion hoitoon 
liittyvät taidot. Euroopan parlamentin, 
komission ja jäsenvaltioiden on pyrittävä 
edistämään miesten ja naisten tasa-arvoa 
ja varmistamaan miesten ja naisten 
tasapuolinen edustus hallintoneuvostossa.

Or. en

Tarkistus 51
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 912/2010
6 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) hyväksyä 23 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetut järjestelyt 11 artiklassa 
tarkoitetun turvallisuusjärjestelyjen 
hyväksyntälautakunnan hyväksynnän 
jälkeen III lukuun liittyvien kysymysten 
osalta;

Or. fr

Tarkistus 52
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 912/2010
6 artikla – 2 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e b) hyväksyä EGNOS-järjestelmän ja 
Galileo-ohjelman nojalla perustetun 
järjestelmän kehittämistä ja tulevia 
sukupolvia koskevat hyväksyntä- ja 
tarkastelumenettelyt;
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Or. fr

Tarkistus 53
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 912/2010
6 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) antaa toimitusjohtajalle lausunto
komission ja viraston välillä [tuleva GNSS] 
asetuksen 15 artiklan 1 kohdan 
d alakohdan mukaisesti tehtävistä tehtävien 
siirtoa koskevista sopimuksista ennen 
niiden allekirjoittamista;

h) hyväksyä toimitusjohtajan ehdotus
komission ja viraston välillä [tuleva GNSS] 
asetuksen 15 artiklan 1 kohdan 
d alakohdan mukaisesti tehtävistä tehtävien 
siirtoa koskevista sopimuksista ennen
niiden allekirjoittamista;

Or. fr

Tarkistus 54
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 912/2010
6 artikla – 2 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h a) hyväksyä toimitusjohtajan 
ehdotuksesta [tulevan GNSS-asetuksen] 
[15 artiklan 1 c kohdassa] tarkoitetut 
GNSS-viraston ja Euroopan 
avaruusjärjestön väliset työjärjestelyt;

Or. fr

Tarkistus 55
Béla Kovács



PE519.568v01-00 8/19 AM\1003791FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 912/2010 
6 artikla – 2 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) hyväksyä henkilöstöön sovellettavat 
menettelysäännöt.

Or. en

Tarkistus 56
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 912/2010 
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Hallintoneuvosto nimittää toimitusjohtajan, 
ja se voi jatkaa toimitusjohtajan 
toimikautta tai voi päättää sen 15 b artiklan 
4 kohdan mukaisesti. Hallintoneuvosto 
käyttää toimitusjohtajaan nähden 
kurinpidollista toimivaltaa.

Hallintoneuvosto nimittää toimitusjohtajan, 
ja se voi jatkaa toimitusjohtajan 
toimikautta tai voi päättää sen 15 b artiklan 
3 ja 4 kohdan mukaisesti. Hallintoneuvosto 
käyttää toimitusjohtajaan nähden 
kurinpidollista toimivaltaa.

Or. fr

Tarkistus 57
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 912/2010 
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. hän valmistelee [tulevan GNSS
-asetuksen] [15 artiklan 1 c kohdassa] 
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tarkoitetut GNSS-viraston ja Euroopan 
avaruusjärjestön väliset työjärjestelyt ja 
toimittaa ne hallintoneuvostolle 6 artiklan 
2 kohdan h a alakohdan mukaisesti;

Or. fr

Tarkistus 58
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 912/2010 
8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. hän valmistelee jokaista 
hallintoneuvoston kokousta varten 
vuotuisen työohjelman toteuttamista 
koskevan edistymiskertomuksen, johon 
sisältyy vastaavasti 
hyväksyntälautakunnan puheenjohtajan 
laatima luku 11 a artiklan 1 kohdan 
c alakohdan mukaisesti;

Or. fr

Tarkistus 59
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 912/2010 
8 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. hän varmistaa, että virasto pystyy 
GSMC:n operaattorina toimimaan yhteisen 
toiminnan 2004/552/YUTP nojalla 
annettujen ohjeiden mukaisesti;

7. hän varmistaa, että virasto pystyy 
GSMC:n operaattorina toimimaan yhteisen 
toiminnan 2004/552/YUTP nojalla 
annettujen ohjeiden ja päätöksen 
N:o 1104/2011/EU 6 artiklassa sille 
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osoitetun tehtävän mukaisesti;

Or. fr

Tarkistus 60
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 912/2010 
8 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. hän varmistaa asiaankuuluvan 
tiedonkulun erityisesti 
turvallisuuskysymysten osalta viraston eri 
elinten välillä;

Or. fr

Tarkistus 61
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 912/2010 
8 artikla – 7 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 b. hän ilmoittaa komissiolle viraston 
näkemyksen mahdollisista teknisistä tai 
operatiivisista vaatimuksista, jotka ovat 
tarpeen [tulevan GNSS-asetuksen] 
[13 artiklan 3 kohdan c a alakohdassa] 
tarkoitettujen järjestelmien kehittämisen 
toteuttamiseksi, erityisesti tulevien 
tehtävien ja suunnitteluvaiheen 
määrittelemiseksi 13 artiklan mukaisesti, 
sekä tutkimustoimien toteuttamiseksi 
tämän kehittämisen tueksi. Hän 
varmistaa, että virasto turvautuu 
tarvittaessa Euroopan avaruusjärjestön 
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osaamiseen uuden sukupolven 
avaruussegmentin kehittämis- ja 
käyttöönottovaiheiden aikana.

Or. fr

Tarkistus 62
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta
Asetus (EY) N:o 912/2010 
8 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 6 artiklan 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetussa viraston monivuotisessa 
työohjelmassa vahvistetaan toimet, joita 
viraston on suoritettava Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 312 
artiklassa tarkoitetun monivuotisen 
rahoituskehyksen kattamalla ajanjaksolla ja 
joihin kuuluvat muun muassa viraston 
vastuulla oleviin kansainvälisiin suhteisiin 
ja viestintään liittyvät toimet. 
Monivuotisessa työohjelmassa määritetään 
kuhunkin toimeen osoitetut taloudelliset ja 
henkilöresurssit. Siinä otetaan huomioon 
26 artiklassa tarkoitetut arviointien 
tulokset.

Edellä 6 artiklan 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetussa viraston monivuotisessa 
työohjelmassa vahvistetaan toimet, joita 
viraston on suoritettava Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
312 artiklassa tarkoitetun monivuotisen 
rahoituskehyksen kattamalla ajanjaksolla ja 
joihin kuuluvat muun muassa viraston 
vastuulla oleviin kansainvälisiin suhteisiin 
ja viestintään liittyvät toimet. 
Monivuotisessa työohjelmassa määritetään 
yleinen strateginen ohjelmasuunnittelu, 
vaiheet, odotettavissa olevat tulokset, 
suorituskyvyn kannalta keskeiset 
osa-alueet ja keskeiset tulosindikaattorit 
sekä talousarvion suunnittelu, mukaan 
luettuina kuhunkin toimeen osoitetut 
taloudelliset ja henkilöresurssit.  Siinä 
otetaan huomioon 26 artiklassa tarkoitetut 
arviointien tulokset.

Or. fr

Tarkistus 63
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta
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Asetus (EY) N:o 912/2010 
8 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 6 artiklan 2 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetussa viraston vuotuisessa 
työohjelmassa vahvistetaan monivuotisen
työohjelman pohjalta toimet, jotka viraston 
on suoritettava seuraavan vuoden aikana ja 
joihin kuuluu muun muassa viraston 
vastuulla oleviin kansainvälisiin suhteisiin 
ja viestintään liittyvät toimet. 
Monivuotisessa työohjelmassa määritetään 
kuhunkin toimeen osoitetut taloudelliset ja 
henkilöresurssit. Siinä annetaan tiedoksi 
tehtävät, jotka komissio on tarvittaessa 
siirtänyt virastolle asetuksen (tuleva 
GNSS) asetuksen 15 artiklan 1 kohdan 
d alakohdan mukaisesti.

Edellä 6 artiklan 2 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetussa viraston vuotuisessa 
työohjelmassa vahvistetaan monivuotisen 
työohjelman pohjalta toimet, jotka viraston 
on suoritettava seuraavan vuoden aikana ja 
joihin kuuluu muun muassa viraston 
vastuulla oleviin kansainvälisiin suhteisiin 
ja viestintään liittyvät toimet. 
Monivuotisessa työohjelmassa määritetään 
kuhunkin toimeen osoitetut taloudelliset ja 
henkilöresurssit. Siinä annetaan tiedoksi 
tehtävät, jotka komissio on tarvittaessa 
siirtänyt virastolle (tuleva GNSS) 
asetuksen 15 artiklan 1 kohdan 
d alakohdan mukaisesti. Monivuotinen 
työohjelma sisältää mukautetut 
tulosindikaattorit, joiden avulla voidaan 
arvioida tehokkaasti saavutettuja tuloksia.

Or. fr

Tarkistus 64
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta
Asetus (EY) N:o 912/2010
8 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 8 artiklan f alakohdassa 
tarkoitetussa vuotuisessa 
yleiskertomuksessa selostetaan viraston 
työohjelmien täytäntöönpanoa.”

3. Edellä 6 artiklan f alakohdassa 
tarkoitetun vuosikertomuksen on 
sisällettävä tietoja

a) monivuotisen ja vuotuisen työohjelman 
täytäntöönpanosta, myös 
tulosindikaattoreista;
b) talousarvion ja henkilöstöpolitiikan 
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suunnitelmista;
c) viraston hallinnointijärjestelmistä ja 
sisäisen valvonnan järjestelmistä;
d) viraston ympäristöjalanjäljestä ja 
ympäristönsuojelutoimenpiteistä;
e) sisäisissä ja ulkoisissa tarkastuksissa 
tehdyistä havainnoista;
f) tarkastusten perusteella annettujen 
suositusten ja vastuuvapauden 
myöntämistä koskevien suositusten 
seurannasta;
g) toimitusjohtajan tarkastuslausumasta.
Vuosikertomus julkistetaan.

Or. en

Tarkistus 65
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta
Asetus (EY) N:o 912/2010 
8 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 8 artiklan f alakohdassa 
tarkoitetussa vuotuisessa 
yleiskertomuksessa selostetaan viraston 
työohjelmien täytäntöönpanoa.” 

Edellä 8 artiklan f alakohdassa 
tarkoitetussa vuotuisessa 
yleiskertomuksessa selostetaan viraston 
työohjelmien täytäntöönpanoa, mukaan 
luettuna 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen 
tulosindikaattorien käyttöönotto. Siihen 
sisältyy myös [tulevan GNSS-asetuksen] 
[12 artiklan e kohdassa] tarkoitettujen 
hallinnointijärjestelmien ja tekniikoiden 
täytäntöönpanossa saavutetun 
edistymisen uudelleentarkastelu.

Or. fr
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Tarkistus 66
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 7 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 912/2010 
10 artikla – c kohta – alaviite

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Korvataan 10 artiklan c kohdan 
alaviite seuraavasti:
(I ) Neuvoston päätös 2011/292/EU 
turvallisuussäännöistä EU:n 
turvallisuusluokiteltujen tietojen 
suojaamiseksi. Komission sisäisten 
menettelysääntöjen muuttamisesta 
29 päivänä marraskuuta 2001 tehdyn 
komission päätöksen 2001/844/EY, 
EHTY, Euratom liitteessä olevat 
turvallisuussäännöt (EYVL L 317, 
3.12.2001, s. 1).

Or. fr

Tarkistus 67
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – -a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 912/2010 
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

-a) Korvataan 11 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
”1. Virastoon perustetaan 
eurooppalaisten GNSS-järjestelmien 
turvallisuusjärjestelyjen 
hyväksyntälautakunta, jäljempänä 
’hyväksyntälautakunta’. 
Hyväksyntälautakunta on 
eurooppalaisten GNSS-järjestelmien 
osalta riippumaton elin, joka on vastuussa 
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neuvostoon ja komissioon sovellettavissa 
turvallisuussäännöissä tarkoitetun 
turvallisuusjärjestelyjen 
hyväksyntäviranomaisen kaikista 
tehtävistä.”

Or. fr

Tarkistus 68
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – -a a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 912/2010 
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

-a a) Korvataan 11 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
”2. Hyväksyntälautakunta toteuttaa 
virastolle asetuksen (EY) N:o 683/2008 
16 artiklan a kohdan i alakohdassa 
myönnetyt turvallisuusjärjestelyjen 
hyväksymistä koskevat tehtävät ja sillä on 
valta tehdä turvallisuusjärjestelyjen 
hyväksymistä koskevia päätöksiä tämän 
artiklan mukaisesti erityisesti asioista, 
jotka koskevat turvallisuuteen liittyvien 
asiakirjojen tarkastelua ja hyväksymistä, 
varsinkin järjestelmäkohtaisia 
turvavaatimusilmoituksia (jäljempänä 
”SSRS”) ja PRS-vastuuviranomaisiin 
sovellettavia ilmoituksia (jäljempänä 
”CMS”), turvallisuusjärjestelyjen 
hyväksymisstrategian ja satelliittien 
laukaisun hyväksymistä, lupaa käyttää 
järjestelmiä niiden eri konfiguraatioissa 
ja eri yksikköjä varten, lupaa käyttää 
maa-asemia ja erityisesti kolmansissa 
maissa sijaitsevia valvonta-asemia sekä 
lupaa valmistaa vastaanottimia, joissa 
käytetään PRS-teknologiaa, ja niiden 
komponentteja.”
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Or. fr

Tarkistus 69
Béla Kovács

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Asetus (EY) N:o 912/2010
15 a artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Menettelysääntöjen tavoitteena on 
varmistaa, että henkilöstö noudattaa 
tiukkoja käyttäytymistä, 
ammattimaisuutta ja vastuuta koskevia 
vaatimuksia.
Niiden perusperiaatteena on, että 
virkamiesten on noudatettava työssään 
pyyteettömyyttä, nuhteettomuutta, 
avoimuutta, huolellisuutta, rehellisyyttä, 
vastuullisuutta ja kunnioitusta.
Menettelysääntöjen perustana on kaksi 
keskeistä periaatetta:
1. Tiukat tehokkuutta, pätevyyttä ja 
nuhteettomuutta koskevat vaatimukset.
2. Niiden vastuussa olevien henkilöiden 
vastuu, jotka eivät pane täytäntöön 
menettelysääntöjä.

Or. en

Perustelu

Menettelysäännöissä on määritettävä, miten henkilöstöä olisi kohdeltava.

Tarkistus 70
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta
Asetus (EY) N:o 912/2010
22 a artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Toimitusjohtajan sekä niiden 
toimihenkilöiden, jotka on otettu 
palvelukseen jäsenvaltioiden ja komission 
väliaikaisesti lähettäminä virkamiehinä, on 
tehtävä sitoumuksistaan ja 
etunäkökohdistaan ilmoitus, jossa he 
toteavat, ettei heidän riippumattomuuttaan 
mahdollisesti vaarantavia välittömiä tai 
välillisiä etunäkökohtia ole. Ilmoitus on 
tehtävä kirjallisena palvelukseen ottamisen 
yhteydessä, ja se on uusittava 
henkilökohtaisen tilanteen muuttuessa.

1. Hallintoneuvoston ja 
hyväksyntälautakunnan jäsenten,
toimitusjohtajan sekä niiden 
toimihenkilöiden, jotka on otettu 
palvelukseen jäsenvaltioiden ja komission 
väliaikaisesti lähettäminä virkamiehinä, on 
tehtävä sitoumuksistaan ja 
etunäkökohdistaan ilmoitus, jossa he 
toteavat, ettei heidän riippumattomuuttaan 
mahdollisesti vaarantavia välittömiä tai 
välillisiä etunäkökohtia ole tai että tällaisia
etunäkökohtia on. Ilmoituksen on oltava 
paikkansapitävä ja täydellinen. Ilmoitus 
on tehtävä kirjallisena palvelukseen 
ottamisen yhteydessä, ja se on uusittava ja 
päivitettävä nopeasti henkilökohtaisen 
tilanteen muuttuessa.

Or. en

Tarkistus 71
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta
Asetus (EY) N:o 912/2010
22 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tilapäisiin työryhmiin osallistuvien 
ulkopuolisten asiantuntijoiden on 
ilmoitettava kirjallisesti ennen jokaista 
kokousta esityslistalla oleviin asioihin 
liittyvistä etunäkökohdistaan, jotka 
saattavat vaarantaa heidän 
riippumattomuutensa.

2. Hallintoneuvoston ja 
hyväksyntälautakunnan jäsenten, 
toimitusjohtajan sekä kansallisten 
asiantuntijoiden ja tilapäisiin työryhmiin 
osallistuvien ulkopuolisten asiantuntijoiden 
on ilmoitettava paikkansapitävästi ja 
täydellisesti ennen jokaista kokousta 
esityslistalla oleviin asioihin liittyvistä 
etunäkökohdistaan, jotka saattavat 
vaarantaa heidän riippumattomuutensa, 
sekä pidättäydyttävä osallistumasta 
kyseisiä kohtia koskevaan keskusteluun ja 
äänestykseen tai ilmoitettava, että tällaisia 
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etunäkökohtia ei ole.

Or. en

Tarkistus 72
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta
Asetus (EY) N:o 912/2010
22 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hallintoneuvoston ja 
hyväksyntälautakunnan on toteutettava 
politiikkaa, jonka avulla eturistiriidat 
voidaan välttää.”

3. Hallintoneuvoston ja 
hyväksyntälautakunnan on määritettävä 
sisäisissä säännöissään käytännön 
järjestelyt 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua 
etunäkökohtien ilmoittamista koskevaa 
sääntöä ja eturistiriitojen hallintaa 
varten.”

Or. en

Tarkistus 73
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 20 alakohta
Asetus (EY) N:o 912/2010
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tekee viimeistään vuonna 
2016 ja sen jälkeen viiden vuoden välein 
virastosta arvioinnin, jossa arvioidaan 
etenkin viraston vaikutusta, tehokkuutta, 
sen toiminnan moitteettomuutta, sen 
työskentelymenetelmiä, sen tarpeita sekä 
sille osoitettujen resurssien käyttöä. 
Arvioinnissa tarkastellaan erityisesti 
viraston tehtävien mahdollista muuttamista 
ja tällaisen muutoksen rahoitusvaikutuksia.

1. Komissio tekee viimeistään vuonna 
2016 ja sen jälkeen kolmen vuoden välein 
virastosta arvioinnin, jossa arvioidaan 
etenkin viraston vaikutusta, tehokkuutta, 
sen toiminnan moitteettomuutta, sen 
työskentelymenetelmiä, sen tarpeita sekä 
sille osoitettujen resurssien käyttöä. 
Arvioinnissa tarkastellaan erityisesti 
viraston tehtävien mahdollista muuttamista 
ja tällaisen muutoksen rahoitusvaikutuksia.

Or. ro
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