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Amendement 45
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) In het licht van de voorkoming en 
het beheer van belangenconflicten is het 
essentieel dat het Agentschap een 
reputatie op het gebied van 
onpartijdigheid, integriteit en hoge 
professionele normen verwerft en 
handhaaft. Te dien einde dienen er 
maatregelen te worden genomen om 
ervoor te zorgen dat besluiten niet worden 
beïnvloed door belangen die in strijd zijn 
met de rol van het Agentschap als orgaan 
dat de hele Unie dient, of door private 
belangen of connecties van een 
personeelslid van het Agentschap, van een 
gedetacheerde nationale deskundige of 
van een lid van de Raad van bestuur of de 
Raad voor de veiligheidsaccreditatie, die 
in strijd zijn of kunnen zijn met de plicht 
van de betrokkene om zijn officiële taken 
naar behoren uit te voeren. Daarom dient 
de Raad van bestuur met betrekking tot dit 
punt gedetailleerde voorschriften vast te 
stellen waarin rekening wordt gehouden 
met de door de Rekenkamer in Speciaal 
verslag nr. 15 van 2012 geformuleerde 
aanbevelingen.

Or. en

Amendement 46
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Op 10 december 2010 hebben de 
vertegenwoordigers van de lidstaten 
tijdens de Intergouvernementele 
Conferentie besloten dat het Agentschap 
in Praag wordt gevestigd. 
De zetelovereenkomst tussen de 
Tsjechische Republiek en het Agentschap 
is op 9 augustus 2012 in werking 
getreden. De zetelovereenkomst en andere 
bijzondere regelingen (zoals 
huurovereenkomst en beloningspakketten 
voor personeel) worden geacht volledig in 
overeenstemming te zijn met deze 
verordening; amendementen zouden 
derhalve niet nodig moeten zijn.

Or. en

Amendement 47
Béla Kovács

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 912/2010
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Agentschap kan besluiten in de 
lidstaten — met hun toestemming — of in 
derde landen die overeenkomstig artikel 23 
aan de werkzaamheden van het Agentschap 
deelnemen, plaatselijke kantoren te 
vestigen.

3. Het Agentschap kan besluiten in de 
lidstaten — met hun toestemming — of in 
derde landen (rekening houdend met hun 
instemming) die overeenkomstig artikel 23 
aan de werkzaamheden van het Agentschap 
deelnemen, plaatselijke kantoren te 
vestigen.

Or. en

Amendement 48
Evžen Tošenovský
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter a
Verordening (EU) nr. 912/2010.
Artikel 5 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) vijf vertegenwoordigers van de 
Commissie,

b) twee vertegenwoordigers van de 
Commissie,

Or. en

Motivering

Het machtsevenwicht tussen alle instellingen dient in stand te worden gehouden. De regel 
over het nemen van besluiten door de Raad van bestuur in artikel 5, lid 6, is gewijzigd 
(absolute meerderheid in plaats van tweederdemeerderheid), en dus dient het aantal 
vertegenwoordigers van de Commissie dienovereenkomstig verlaagd te worden. Bovendien 
bevat de gemeenschappelijke aanpak van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie 
over de gedecentraliseerde agentschappen in de regel twee vertegenwoordigers van de 
Commissie.

Amendement 49
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 - letter a
Verordening (EU) nr. 912/2010
Artikel 5 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) vijf vertegenwoordigers van de 
Commissie,

b) twee vertegenwoordigers van de 
Commissie,

Or. fr

Amendement 50
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter a



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

NL

Verordening (EU) nr. 912/2010
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De leden van de Raad van bestuur worden 
benoemd uit hoofde van hun kennis van 
de taken van het Agentschap, en met 
inachtneming van hun kwalificaties op 
bestuurs-, administratief en 
begrotingsgebied. Het Europees 
Parlement, de Commissie en de lidstaten 
streven ernaar gendergelijkheid te 
bevorderen en een evenwichtige 
vertegenwoordiging van mannen en 
vrouwen in de Raad van bestuur tot stand 
te brengen.

Or. en

Amendement 51
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 - punt 4
Verordening (EU) nr. 912/2010
Artikel 6 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) hij bekrachtigt de in artikel 23, lid 2 
bedoelde regelingen na goedkeuring van 
de conform artikel 11 opgerichte Raad 
voor veiligheidsaccreditatie wat betreft de 
onder hoofdstuk III vallende 
aangelegenheden;

Or. fr

Amendement 52
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 - punt 4
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Verordening (EU) nr. 912/2010
Artikel 6 – lid 2 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e ter) hij neemt de procedures voor 
aanvaarding en systeeminspecties aan 
voor wat betreft de verdere ontwikkeling 
en de toekomstige generaties van het 
Egnos-systeem en het systeem dat door
het Galileo-programma wordt opgezet;

Or. fr

Amendement 53
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 - punt 4
Verordening (EU) nr. 912/2010
Artikel 6 – lid 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) hij wordt geraadpleegd door de 
uitvoerend directeur over de 
delegatieovereenkomsten tussen de 
Commissie en het agentschap op grond van 
artikel [15, lid 1, onder d)] van 
Verordening [toekomstige GNSS-
verordening] voordat zij ondertekend 
worden;

h) hij keurt op voorstel van de uitvoerend 
directeur de delegatieovereenkomsten goed 
tussen de Commissie en het agentschap op 
grond van artikel [15, lid 1, onder d)] van 
Verordening [toekomstige GNSS-
verordening] voordat zij ondertekend 
worden;

Or. fr

Amendement 54
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 - punt 4
Verordening (EU) nr. 912/2010
Artikel 6 – lid 2 – letter h bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) hij keurt op voorstel van de 
uitvoerend directeur de werkwijzen goed 
die tussen het GNSS-agentschap en het 
Europees Ruimteagentschap zijn 
overeengekomen, zoals bedoeld in artikel 
[15, lid 1 quater] van Verordening 
[toekomstige GNSS-verordening];

Or. fr

Amendement 55
Béla Kovács

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EU) nr. 912/2010 
Artikel 6 – lid 2 – letter i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) hij stelt een gedragscode vast voor 
het personeel.

Or. en

Amendement 56
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 - punt 4
Verordening (EU) nr. 912/2010 
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Raad van bestuur benoemt de 
uitvoerend directeur en kan diens mandaat 
overeenkomstig artikel 15 ter, lid 4, 
verlengen of beëindigen.

4. De Raad van bestuur benoemt de 
uitvoerend directeur en kan diens mandaat 
overeenkomstig artikel 15 ter, lid 3 en 4, 
verlengen of beëindigen

Or. fr
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Amendement 57
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 - punt 6
Verordening (EU) nr. 912/2010 
Artikel 8 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) hij bereidt de werkwijzen voor die 
tussen het GNSS-agentschap en het 
Europees Ruimteagentschap zijn 
overeengekomen, zoals bedoeld in artikel 
[15, lid 1 quater] van Verordening 
[toekomstige GNSS-verordening] en legt 
ze voor aan de Raad van bestuur conform 
artikel 6, alinea 2, letter h bis.

Or. fr

Amendement 58
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 - punt 6
Verordening (EU) nr. 912/2010 
Artikel 8 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) hij bereidt voor iedere vergadering 
van de Raad van bestuur een 
voortgangsverslag voor over de 
tenuitvoerlegging van het jaarlijkse 
werkprogramma, met daarin een integrale 
weergave van het door de voorzitter van 
de Raad van veiligheidsaccreditatie 
overeenkomstig artikel 11 bis, alinea 1, 
letter c voorbereide hoofdstuk.

Or. fr
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Amendement 59
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 - punt 6
Verordening (EU) nr. 912/2010 
Artikel 8 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) hij zorgt ervoor dat het Agentschap, als 
exploitant van het GSMC, gehoor kan 
geven aan instructies die uit hoofde van 
Gemeenschappelijk Optreden 
2004/552/GBVB worden verstrekt;

(7) hij zorgt ervoor dat het Agentschap, als 
exploitant van het GSMC, gehoor kan 
geven aan instructies die uit hoofde van 
Gemeenschappelijk Optreden 
2004/552/GBVB worden verstrekt en aan 
de rol die hem is toegekend in artikel 6 
van Besluit nr. 1104/2011/EU;

Or. fr

Amendement 60
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 - punt 6
Verordening (EU) nr. 912/2010 
Artikel 8 – punt 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) hij zorgt voor een constante 
informatiestroom, met name op het gebied 
van veiligheidsaangelegenheden, tussen 
de verschillende organen van het 
Agentschap.

Or. fr

Amendement 61
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 - punt 6
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Verordening (EU) nr. 912/2010 
Artikel 8 – punt 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 ter) hij informeert de Commissie over 
het standpunt van het Agentschap met 
betrekking tot de mogelijke technische en 
operationele specificaties die nodig zijn 
om de ontwikkeling van de systemen zoals 
bedoeld in artikel [13, lid 3, letter c bis)] 
van Verordening [de toekomstige GNSS-
verordening] ten uitvoer te leggen, met 
name wat betreft de definiëring van 
toekomstige missies en de ontwerpfase, 
conform artikel 13, en de 
onderzoeksactiviteiten ter ondersteuning 
van die ontwikkelingen. Hij zorgt ervoor 
dat het Agentschap tijdens deze 
ontwikkelings- en stationeringsfasen van 
de nieuwe generatie in het ruimtesegment 
zo nodig wordt ondersteund door de 
deskundigheid van het Europees 
Ruimteagentschap.

Or. fr

Amendement 62
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 - punt 7
Verordening (EU) nr. 912/2010 
Artikel 8 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het in artikel 6, lid 2, onder a), bedoelde 
meerjarige programma van het Agentschap 
voorziet in de maatregelen die het 
Agentschap moet nemen tijdens de periode 
die valt onder het meerjarig financieel 
kader als bedoeld in artikel 312 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, met inbegrip van de 
maatregelen die verband houden met de 

1. Het in artikel 6, lid 2, onder a), bedoelde 
meerjarige programma van het Agentschap 
voorziet in de maatregelen die het 
Agentschap moet nemen tijdens de periode 
die valt onder het meerjarig financieel 
kader als bedoeld in artikel 312 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, met inbegrip van de 
maatregelen die verband houden met de 
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internationale relaties en met de 
communicatie waarvoor het aansprakelijk 
is. Dit programma stelt het personeel en de 
financiële middelen vast die voor elke 
activiteit worden uitgetrokken. Hierbij 
worden de in artikel 26 bedoelde evaluaties 
in aanmerking genomen.

internationale relaties en met de 
communicatie waarvoor het aansprakelijk 
is. Dit programma definieert de algemene 
strategische programmering, de 
verschillende fasen, de verwachte 
resultaten, de belangrijkste 
resultaatgebieden, de belangrijkste 
prestatie-indicatoren en de 
geprogrammeerde begroting, met inbegrip 
van het personeel en de financiële 
middelen die voor elke activiteit worden 
uitgetrokken. Hierbij worden de in artikel 
26 bedoelde evaluaties in aanmerking 
genomen.

Or. fr

Amendement 63
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 - punt 7
Verordening (EU) nr. 912/2010 
Artikel 8 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op basis van het meerjarige 
werkprogramma stelt het in artikel 6, lid 2, 
onder b), bedoelde jaarlijkse programma de 
maatregelen vast die het Agentschap 
tijdens het komende jaar moet verrichten, 
met inbegrip van de maatregelen in 
verband met de internationale betrekkingen 
en de communicatie waarvoor het 
aansprakelijk is. Dit programma stelt het 
personeel en de financiële middelen vast 
die voor elke activiteit worden 
uitgetrokken. Het omvat, ter informatie, de 
taken die de Commissie in voorkomend 
geval aan het Agentschap heeft 
gedelegeerd onder toepassing van 
artikel [15, lid 1, onder d)] van 
Verordening [toekomstige GNSS-
verordening].

2. Op basis van het meerjarige 
werkprogramma stelt het in artikel 6, lid 2, 
onder b), bedoelde jaarlijkse programma de 
maatregelen vast die het Agentschap 
tijdens het komende jaar moet verrichten, 
met inbegrip van de maatregelen in 
verband met de internationale betrekkingen 
en de communicatie waarvoor het 
aansprakelijk is. Dit programma stelt het 
personeel en de financiële middelen vast 
die voor elke activiteit worden 
uitgetrokken. Het omvat, ter informatie, de 
taken die de Commissie in voorkomend 
geval aan het Agentschap heeft 
gedelegeerd onder toepassing van 
artikel [15, lid 1, onder d)] van 
Verordening [toekomstige GNSS-
verordening]. Het werkprogramma bevat 
aangepaste prestatie-indicatoren, zodat er 
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een doeltreffende evaluatie van de 
bereikte resultaten kan plaatsvinden.

Or. fr

Amendement 64
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 912/2010
Artikel 8 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het in artikel 8, onder f), bedoelde 
algemeen verslag geeft een overzicht van 
de uitvoering van de werkprogramma’s 
van het Agentschap.

3. Het in artikel 6, lid 2, onder f), bedoelde 
jaarverslag bevat informatie over:

a) de uitvoering van het meerjarig en het 
jaarlijkse werkprogramma, onder meer 
wat betreft de prestatie-indicatoren;
b) het plan voor de begroting en het 
personeelsbeleid;
c) het beheerssysteem en de 
internecontrolesystemen van het 
Agentschap;
d) de ecologische voetafdruk van het 
Agentschap en maatregelen om het milieu 
te beschermen;
e) de bevindingen van interne en externe 
audits;
f) de follow-up van de uit de audit 
verkregen aanbevelingen en van de 
aanbeveling betreffende de kwijting;
g) de betrouwbaarheidsverklaring van de 
uitvoerend directeur.
Dit jaarverslag wordt openbaar gemaakt.

Or. en
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Amendement 65
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 - punt 7
Verordening (EU) nr. 912/2010 
Artikel 8 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het in artikel 8, onder f), bedoelde 
algemeen verslag geeft een overzicht van 
de uitvoering van de werkprogramma’s van 
het Agentschap. 

3. Het in artikel 8, onder f), bedoelde 
algemeen verslag geeft een overzicht van 
de uitvoering van de werkprogramma’s van 
het Agentschap, onder andere door het 
gebruik van de in alinea 1 en 2 genoemde 
prestatie-indicatoren. Het bevat ook een 
hernieuwd onderzoek van de voortgang 
die is geboekt bij de implementatie van de 
beheerssystemen en de technieken 
waarnaar wordt verwezen in artikel [12 
e)] van Verordening [toekomstige GNSS-
verordening].

Or. fr

Amendement 66
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 912/2010 
Artikel 10 – letter c - voetnoot

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. In artikel 10, letter c) wordt de 
voetnoot onderaan de bladzijde vervangen 
door:
(I) Besluit 2011/292/EU van de Raad 
betreffende de beveiligingsvoorschriften 
voor de bescherming van gerubriceerde 
EU-informatie. Veiligheidsvoorschriften 
van de Commissie in de bijlage bij Besluit 
2001/844/EG, EGKS, Euratom van de 
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Commissie van 29 november 2001 tot 
wijziging van haar reglement van orde 
(PB L 317 van 3.12.2001, blz. 1).

Or. fr

Amendement 67
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 – letter -a (nieuw)
Verordening (EU) nr. 912/2010 
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) in artikel 11 wordt lid 1 vervangen 
door de volgende tekst:
1. Er wordt binnen het Agentschap een 
Raad voor de veiligheidsaccreditatie van 
de Europese GNSS-systemen opgericht 
(hierna "de Raad voor de 
veiligheidsaccreditatie" genoemd). Met 
betrekking tot de Europese GNSS-
systemen is de Raad voor de 
veiligheidsaccreditatie de onafhankelijke 
autoriteit die wordt belast met de taken 
van de instantie voor 
veiligheidsaccreditatie als bedoeld in de 
voor de Raad en de Commissie 
toepasselijke beveiligingsvoorschriften.

Or. fr

Amendement 68
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 - letter -a bis
Verordening (EU) nr. 912/2010 
Artikel 11 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a bis) In artikel 11 wordt lid 2 vervangen 
door de volgende tekst:
2. De Raad voor de veiligheidsaccreditatie 
voert de aan het Agentschap 
toevertrouwde taken in verband met 
veiligheidsaccreditatie uit op grond van 
artikel 16, onder a), i), van Verordening 
(EG) nr. 683/2008 en neemt 
"veiligheidsaccreditatiebesluiten" als 
bedoeld in onderhavig artikel, met name 
wat betreft de bestudering en de 
goedkeuring van veiligheidsdocumenten, 
in het bijzonder de Systeem- en 
Dienstgebonden Specificatie van 
Beveiligingseisen (zogenoemde SSRS-
documenten), en de beveiligingseisen die 
van toepassing zijn op de 
verantwoordelijke autoriteiten van de 
publiek gereguleerde diensten 
(zogenoemde CMS-documenten), de 
goedkeuring van de 
veiligheidsaccreditatiestrategie en van 
satellietlanceringen, de machtiging om de 
systemen in hun diverse configuraties en 
voor de diverse diensten te exploiteren, de 
machtiging om de grondstations, en met 
name de in derde landen gevestigde 
sensorstations, te exploiteren, alsook wat 
betreft de machtiging om de ontvangers 
met PRS-technologie en de onderdelen 
daarvan te vervaardigen.

Or. fr

Amendement 69
Béla Kovács

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13
Verordening (EU) nr. 912/2010
Artikel 15 bis – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis De gedragscode is bedoeld om te 
garanderen dat al het personeel van het 
Agentschap de hoogst denkbare normen 
en waarden nastreeft op het gebied van 
gedrag, professionaliteit en 
verantwoordingsplicht.
Een van de leidende beginselen van de 
code is dat ambtenaren hun werk 
onpartijdig, integer, open, toegewijd, 
eerlijk, verantwoordingsplichtig en 
respectvol moeten uitvoeren.
De gedragscode dient gebaseerd te zijn op 
twee belangrijke beginselen:
1. hoge normen op het gebied van 
efficiëntie, bekwaamheid en integriteit
2. verantwoordingsplicht voor 
leidinggevenden die de gedragsnormen 
niet goed weten te handhaven

Or. en

Motivering

De gedragscode dient ook te omschrijven hoe het personeel dient te worden aangesproken.

Amendement 70
Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18
Verordening (EU) nr. 912/2010
Artikel 22 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De uitvoerend directeur en de door de 
lidstaten en door de Commissie op 
tijdelijke basis gedetacheerde ambtenaren 
leggen een verbintenisverklaring af, 
alsmede een verklaring over hun belangen 
waaruit blijkt dat zij geen directe of 
indirecte belangen hebben die als nadelig 

1. Leden van de Raad van bestuur en van 
de Raad voor de veiligheidsaccreditatie, 
de uitvoerend directeur en de door de 
lidstaten en door de Commissie op 
tijdelijke basis gedetacheerde ambtenaren 
leggen een verbintenisverklaring af, 
alsmede een verklaring over hun belangen 
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voor hun onafhankelijkheid kunnen 
worden beschouwd. Deze verklaringen 
worden schriftelijk afgelegd bij 
indiensttreding en worden vernieuwd bij 
wijziging van hun persoonlijke situatie.

waaruit blijkt of zij directe of indirecte 
belangen hebben die als nadelig voor hun 
onafhankelijkheid kunnen worden 
beschouwd. Deze verklaringen moeten 
nauwkeurig en volledig zijn. Deze 
verklaringen worden schriftelijk afgelegd 
bij indiensttreding en worden vernieuwd en 
onmiddellijk bijgewerkt bij wijziging van 
hun persoonlijke situatie.

Or. en

Amendement 71
Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18
Verordening (EU) nr. 912/2010
Artikel 22 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De externe deskundigen die zitting 
hebben in de ad hoc-werkgroepen maken 
op elke vergadering de belangen kenbaar 
die geacht zouden kunnen worden afbreuk 
te doen aan hun onafhankelijkheid ten 
aanzien van de agendapunten.

2. De leden van de Raad van bestuur en 
van de Raad voor de 
veiligheidsaccreditatie, de uitvoerend 
directeur, alsmede gedetacheerde 
nationale deskundigen en externe 
deskundigen die zitting hebben in de 
ad hoc-werkgroepen maken op elke 
vergadering nauwkeurig en volledig de 
belangen kenbaar die geacht zouden 
kunnen worden afbreuk te doen aan hun 
onafhankelijkheid ten aanzien van de 
agendapunten en zij dienen als dergelijke 
agendapunten aan de orde komen, niet 
aan de bespreking deel te nemen en zich 
van stemming te onthouden.

Or. en

Amendement 72
Fiona Hall
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18
Verordening (EU) nr. 912/2010
Artikel 22 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Raad van bestuur en de Raad voor de 
veiligheidsaccreditatie brengen een beleid 
tot stand om belangenconflicten te 
vermijden.

3. De Raad van bestuur en de Raad voor 
veiligheidsaccreditatie leggen in hun 
interne reglement de praktische aspecten 
vast van de regel belangenverklaring zoals 
bedoeld in lid 1 en 2 en de beheersing van 
belangenconflicten.

Or. en

Amendement 73
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 20
Verordening (EG) nr. 912/2010
Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk in 2016, en vervolgens elke vijf
jaar, voert de Commissie een evaluatie van 
het Agentschap uit, die met name 
betrekking heeft op zijn weerslag, 
doelmatigheid, goede werking, 
werkmethoden en behoeften en op het 
gebruik van de middelen die aan het 
Agentschap zijn toegekend. Deze evaluatie 
omvat met name een onderzoek van een 
eventuele wijziging van de taken van het 
Agentschap en de financiële gevolgen van 
een dergelijke wijziging.

1. Uiterlijk in 2016, en vervolgens elke 
drie jaar, voert de Commissie een evaluatie 
van het Agentschap uit, die met name 
betrekking heeft op zijn weerslag, 
doelmatigheid, goede werking, 
werkmethoden en behoeften en op het 
gebruik van de middelen die aan het 
Agentschap zijn toegekend. Deze evaluatie 
omvat met name een onderzoek van een 
eventuele wijziging van de taken van het 
Agentschap en de financiële gevolgen van 
een dergelijke wijziging.

Or. ro


