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Ändringsförslag 45
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) I samband med förebyggande och 
hantering av intressekonflikter är det 
mycket viktigt att byrån skapar och 
upprätthåller ett gott rykte i fråga om sitt 
oberoende, sin integritet och sina höga 
yrkesstandarder. I detta syfte bör åtgärder 
vidtas för att beslut inte ska påverkas av 
intressen som står i konflikt med byråns 
roll som ett organ som tjänar hela EU 
eller av privata intressen eller 
tillhörigheter hos byråns personal, 
utstationerade nationella experter eller 
ledamöterna i byråns styrelse och 
styrelsen för säkerhetsackreditering, som 
leder till, eller kan komma att leda till, 
konflikt med den berörda personens 
offentliga tjänsteutövning. Styrelsen bör 
därför fastställa omfattande bestämmelser 
i detta hänseende och ta hänsyn till 
rekommendationerna i revisionsrättens 
särskilda rapport nr 15 2012.

Or. en

Ändringsförslag 46
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Företrädarna för medlemsstaterna 
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beslutade vid regeringskonferensen den 
10 december 2010 att förlägga byråns 
huvudkontor till Prag. Värdavtalet mellan 
Republiken Tjeckien och byrån trädde i 
kraft den 9 augusti 2012. Värdavtalet och 
övriga specifika arrangemang (såsom 
hyresavtal och personalförmånspaketen) 
bör anses som fullt förenliga med denna 
förordning och behöver därför inte 
ändras.

Or. en

Ändringsförslag 47
Béla Kovács

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Byrån får besluta att inrätta lokalkontor i 
medlemsstaterna, förutsatt att dessa 
samtycker, eller i tredjeländer som deltar i 
byråns arbete i enlighet med artikel 23.

3. Byrån får besluta att inrätta lokalkontor i 
medlemsstaterna, förutsatt att dessa 
samtycker, eller i tredjeländer (med 
beaktande av deras samtycke) som deltar i 
byråns arbete i enlighet med artikel 23.

Or. en

Ändringsförslag 48
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led a
Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 5 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) fem företrädare som utses av 
kommissionen, och

b) två företrädare som utses av 
kommissionen, och
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Or. en

Motivering

Maktbalansen mellan alla institutionerna måste bibehållas. Bestämmelsen om styrelsens 
beslutsfattande i artikel 5.6 har ändrats (absolut majoritet i stället för två tredjedelars 
majoritet) och därför bör antalet företrädare som utses av kommissionen minskas i enlighet 
därmed. Dessutom ingår det som allmän regel i Europaparlamentets, rådets och 
kommissionens gemensamma strategi om decentraliserade byråer två företrädare från 
kommissionen.

Ändringsförslag 49
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led a
Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 5 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) fem företrädare som utses av 
kommissionen, och

b) två företrädare som utses av 
kommissionen, och

Or. fr

Ändringsförslag 50
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led a
Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Styrelsemedlemmar bör utses mot 
bakgrund av sina kunskaper om byråns 
uppgifter och med särskild hänsyn till 
relevant kompetens inom ledarskap, 
administration och budget. 
Europaparlamentet, kommissionen och 
medlemsstaterna ska ha som mål att 
främja jämställdhet och uppnå en jämn 
könsfördelning i styrelsen.

Or. en
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Ändringsförslag 51
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4
Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 6 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) godkänna de arrangemang som avses 
i artikel 23.2 efter godkännande från 
styrelsen för säkerhetsackreditering som 
avses i artikel 11 för de frågor som 
omfattas av kapitel III,

Or. fr

Ändringsförslag 52
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4
Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 6 – punkt 2 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eb) anta förfaranden för godkännande 
och översyn av system för utvecklingen 
och framtida generationer av Egnos-
systemet och det system som inrättats av 
Galileoprogrammet,

Or. fr

Ändringsförslag 53
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4
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Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 6 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) konsulteras av verkställande direktören 
om de delegeringsavtal som ingåtts mellan 
kommissionen och byrån enligt artikel 
[15.1 d] i förordning [den framtida GNSS-
förordningen] innan avtalen undertecknas,

h) godkänna på förslag av verkställande 
direktören de delegeringsavtal som ingåtts 
mellan kommissionen och byrån enligt 
artikel [15.1 d] i förordning [den framtida 
GNSS-förordningen] innan avtalen 
undertecknas,

Or. fr

Ändringsförslag 54
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4
Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 6 – punkt 2 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) godkänna på förslag av verkställande 
direktören vilken arbetsfördelning som 
ska råda mellan Europeiska byrån för 
GNSS och Europeiska rymdbyrån som 
avses i artikel [15.1c] i [den framtida 
GNSS-förordningen],

Or. fr

Ändringsförslag 55
Béla Kovács

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4
Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 6 – punkt 2 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) anta en uppförandekod för sin 
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personal.

Or. en

Ändringsförslag 56
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4
Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Styrelsen utser den verkställande 
direktören och kan förlänga eller upphäva 
dennes mandat i enlighet med 
artikel 15b.4. Styrelsen utövar disciplinär 
myndighet över den verkställande 
direktören.

4. Styrelsen utser den verkställande 
direktören och kan förlänga eller upphäva 
dennes mandat i enlighet med artikel 15b. 
3 och 4. Styrelsen utövar disciplinär 
myndighet över den verkställande 
direktören.

Or. fr

Ändringsförslag 57
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 8 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. ska utarbeta arbetsfördelningen 
mellan Europeiska byrån för GNSS och
Europeiska rymdbyrån som avses i 
artikel [15.1c] i [den framtida GNSS-
förordningen] och lägga fram den för 
styrelsen i enlighet med artikel 6.2 ha,

Or. fr
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Ändringsförslag 58
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 8 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. ska utarbeta en lägesrapport om 
genomförandet av det årliga 
arbetsprogrammet inför varje styrelsemöte 
som i identisk form ska innehålla det 
kapitel som ordföranden för styrelsen för 
säkerhetsackreditering utarbetat i enlighet 
med artikel 11a.1c,

Or. fr

Ändringsförslag 59
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 8 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. ska se till att byrån, som huvudman för 
GSMC, kan följa de föreskrifter som anges 
i gemensam åtgärd 2004/552/Gusp,

7. ska se till att byrån, som huvudman för 
GSMC, kan följa de föreskrifter som anges 
i gemensam åtgärd 2004/552/Gusp och den 
roll som den tilldelas i artikel 6 i beslut 
nr 1104/2011/EU,

Or. fr

Ändringsförslag 60
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
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Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 8 – led 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. ska se till att relevant information om i 
synnerhet säkerhetsfrågor sprids mellan 
byråns interna organ,

Or. fr

Ändringsförslag 61
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 8 – led 7b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7b. ska delge kommissionen byråns 
ståndpunkt i fråga om de potentiella 
tekniska och operativa specifikationer 
som krävs för att genomföra den 
systemutveckling som avses i artikel 
[13.3 ca] i [den framtida GNSS-
förordningen], särskilt i fråga om 
fastställandet av framtida uppdrag och 
utformningsfasen, i enlighet med artikel 
13 och forskning till stöd för denna 
utveckling; ska se till att byrån vid behov 
använder sig av Europeiska rymdbyråns 
kompetens under utvecklingen och 
installationen av den nya generationens 
rymdsegment,

Or. fr

Ändringsförslag 62
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7
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Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 8a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I det fleråriga arbetsprogram som avses i 
artikel 6.2 a anges de åtgärder som byrån 
ska genomföra inom den period som 
omfattas av den fleråriga budgetramen 
enligt artikel 312 i fördraget om 
Europeiska unionen funktionssätt, 
däribland de åtgärder med anknytning till 
internationella förbindelser och 
kommunikation som byrån ansvarar för. I 
detta program fastställs vilka personella 
och ekonomiska resurser som ska avsättas 
för varje verksamhet. Resultatet av de 
utvärderingar som avses i artikel 26 
kommer att beaktas i programmet.

1. I det fleråriga arbetsprogram som avses i 
artikel 6.2 a anges de åtgärder som byrån 
ska genomföra inom den period som 
omfattas av den fleråriga budgetramen 
enligt artikel 312 i fördraget om 
Europeiska unionen funktionssätt, 
däribland de åtgärder med anknytning till 
internationella förbindelser och 
kommunikation som byrån ansvarar för. I 
detta program fastställs den allmänna 
strategiska planeringen, faser, väntade 
resultat, nyckelområden och indikatorer 
för nyckelområden samt budgetplanering, 
inbegripet vilka personella och 
ekonomiska resurser som ska avsättas för 
varje verksamhet. Resultatet av de 
utvärderingar som avses i artikel 26 
kommer att beaktas i programmet.

Or. fr

Ändringsförslag 63
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7
Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 8a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. På grundval av det fleråriga 
arbetsprogrammet fastställs i det årliga 
arbetsprogram som avses i artikel 6.2 b 
vilka åtgärder byrån ska genomföra under 
det kommande året, däribland de åtgärder 
med anknytning till internationella 
förbindelser och kommunikation som 
byrån ansvarar för. I detta program 
fastställs vilka personella och ekonomiska 
resurser som ska avsättas för varje 

2. På grundval av det fleråriga 
arbetsprogrammet fastställs i det årliga 
arbetsprogram som avses i artikel 6.2 b 
vilka åtgärder byrån ska genomföra under 
det kommande året, däribland de åtgärder 
med anknytning till internationella 
förbindelser och kommunikation som 
byrån ansvarar för. I detta program 
fastställs vilka personella och ekonomiska 
resurser som ska avsättas för varje 
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verksamhet. I informationssyfte ska det 
innehålla de uppgifter som kommissionen, 
i förekommande fall, har delegerat till 
byrån enligt artikel [15.1 d i förordningen 
(den framtida GNSS-förordningen).

verksamhet. I informationssyfte ska det 
innehålla de uppgifter som kommissionen, 
i förekommande fall, har delegerat till 
byrån enligt artikel [15.1 d i förordningen 
(den framtida GNSS-förordningen). 
Arbetsprogrammet ska innehålla 
anpassade resultatindikatorer, som gör 
det möjligt att effektivt bedöma de resultat 
som uppnåtts.

Or. fr

Ändringsförslag 64
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7
Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 8a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I den årliga allmänna rapport som avses 
i artikel 8 f görs en inventering av
genomförandet av byråns arbetsprogram.”

3. Den årliga rapport som avses i artikel 6 f 
ska innehålla information om

a) genomförandet av de fleråriga och 
årliga arbetsprogrammen, inklusive i 
fråga om resultatindikatorer,
b) budgeten och personalplanen,
c) byråns administrations- och 
internkontrollsystem,
d) byråns miljöavtryck och åtgärder för 
att skydda miljön,
e) slutsatserna av intern och extern 
revision,
f) uppföljningen av 
revisionsrekommendationerna och 
rekommendationen om ansvarsfrihet,
g) verkställande direktörens förklaring.
Den årliga rapporten ska offentliggöras.
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Or. en

Ändringsförslag 65
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7
Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 8a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I den årliga allmänna rapport som avses i 
artikel 8 f görs en inventering av 
genomförandet av byråns arbetsprogram. 

3. I den årliga allmänna rapport som avses i 
artikel 8 f görs en inventering av 
genomförandet av byråns arbetsprogram, 
däribland genom resultatindikatorer som 
nämns i punkterna 1 och 2. I rapporten 
ingår även en översyn av de framsteg som 
gjorts i de ledningssystem och 
tekniksystem som anges i artikel [12 e] i 
[den framtida GNSS-förordningen].

Or. fr

Ändringsförslag 66
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7a (nytt)
Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 10 – led c – fotnoten

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. I artikel 10 c ska fotnoten ersättas med 
följande:
(I ) 2011/292/EU: Rådets beslut om 
säkerhetsbestämmelser för skydd av 
säkerhetsskyddsklassificerade EU-
uppgifter. Kommissionens 
säkerhetsbestämmelser framgår av 
bilagan till kommissionens beslut 
2001/844/EG, EKSG, Euratom av 
den 29 november 2001 om ändring av de 
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interna stadgarna (EGT L 317, 3.12.2001, 
s. 1).

Or. fr

Ändringsförslag 67
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9 – led -a (nytt)
Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Artikel 11.1 ska ersättas med följande:
”1. En styrelse för säkerhetsackreditering 
av europeiska GNSS-system (nedan 
kallad ”styrelsen för 
säkerhetsackreditering”) ska inrättas 
inom byrån. När det gäller europeiska 
GNSS-system är styrelsen för 
säkerhetsackreditering den oberoende 
myndighet som har ansvar för samtliga 
uppgifter som åvilar myndigheten för 
säkerhetsackreditering enligt de relevanta 
säkerhetsbestämmelser som är tillämpliga 
på rådet och kommissionen.”

Or. fr

Ändringsförslag 68
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9 – led –aa (nytt)
Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-aa) Artikel 11.2 ska ersättas med 
följande:
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”2. Styrelsen för säkerhetsackreditering 
ska utföra de uppgifter som tilldelas byrån 
i fråga om säkerhetsackreditering i 
artikel 16 a i) i förordning (EG) nr 
683/2008 och får fatta beslut om 
säkerhetsackreditering, i enlighet med 
denna artikel, bland annat i fråga om 
granskning och godkännande av 
säkerhetsrelaterad dokumentation, 
särskilt system- och tjänstespecifika 
säkerhetskrav, och dokumentation som är 
tillämplig på ansvariga PRS-myndigheter, 
godkännande av strategin för 
säkerhetsackreditering och 
satellituppsändning, tillstånd att sköta 
driften av systemen i deras olika former 
och för olika tjänster, tillstånd att sköta 
driften av markstationerna, särskilt 
sensorstationer som befinner sig i 
tredjeland, samt tillstånd att tillverka 
mottagare som innehåller PRS-teknik 
med tillhörande komponenter.”

Or. fr

Ändringsförslag 69
Béla Kovács

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13
Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 15a – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Uppförandekoden ska säkerställa högt 
ställda krav på uppförande, 
yrkeskunnande och ansvarighet för all 
personal.
I uppförandekoden ska det fastställas 
riktlinjer om att tjänstemännen ska utföra 
sina uppgifter med opartiskhet, integritet, 
öppenhet, aktsamhet, ärlighet, 
ansvarighet och respekt.
Uppförandekoden ska utgå från två 
huvudprinciper:
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1. Högsta möjliga effektivitet, kompetens 
och integritet.
2. Ansvarighet för de som är i 
beslutsställning som inte ser till att 
uppförandekoden följs.

Or. en

Motivering

Det bör fastställas hur personalen ska handla.

Ändringsförslag 70
Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 18
Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 22a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den verkställande direktören och de 
tjänstemän som tillfälligt avdelats från 
medlemsstaterna och kommissionen ska 
göra en åtagandeförklaring och en 
intresseförklaring som visar att det inte 
föreligger några direkta eller indirekta 
intressekonflikter som skulle kunna 
inverka negativt på deras oberoende. Dessa 
förklaringar ska ges in skriftligen vid 
inträde i tjänst och de förnyas vid eventuell 
ändring av de personliga förhållandena.

1. Ledamöterna i byråns styrelse och 
styrelsen för säkerhetsackreditering, den 
verkställande direktören och de tjänstemän 
som tillfälligt avdelats från 
medlemsstaterna och kommissionen ska 
göra en åtagandeförklaring och en 
intresseförklaring som visar att det inte 
föreligger eller att det föreligger några 
direkta eller indirekta intressekonflikter 
som skulle kunna inverka negativt på deras 
oberoende. Dessa förklaringar ska vara 
korrekta och fullständiga. Förklaringarna
ska ges in skriftligen vid inträde i tjänst 
och de ska förnyas och uppdateras snabbt
vid eventuell ändring av de personliga 
förhållandena.

Or. en

Ändringsförslag 71
Fiona Hall
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Förslag till förordning
Artikel 1 – led 18
Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 22a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Externa sakkunniga som deltar i 
tillfälliga arbetsgrupper ska före varje möte 
som de deltar i skriftligen redovisa 
eventuella intressen som kan påverka deras 
oberoende i förhållande till frågorna på 
dagordningen.

2. Ledamöterna i byråns styrelse och 
styrelsen för säkerhetsackreditering, 
verkställande direktören samt 
utstationerade nationella experter och
externa sakkunniga som deltar i tillfälliga 
arbetsgrupper ska noggrant och 
fullständigt före varje möte som de deltar i 
skriftligen redovisa eventuella intressen 
som kan påverka deras oberoende i 
förhållande till frågorna på dagordningen, 
och ska avstå från deltagande i 
diskussionen och röstningen om sådana 
punkter.

Or. en

Ändringsförslag 72
Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 18
Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 22a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Styrelsen och styrelsen för 
säkerhetsackreditering ska tillämpa en 
strategi som gör det möjligt att undvika 
intressekonflikter.”

3. Styrelsen och styrelsen för 
säkerhetsackreditering ska i sina interna 
arbetsordningar fastställa de praktiska 
arrangemangen för bestämmelsen om den 
intresseförklaring som avses i punkterna 
1 och 2 och hanteringen av 
intressekonflikter.

Or. en

Ändringsförslag 73
Silvia-Adriana Ţicău
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Förslag till förordning
Artikel 1 – led 20
Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska senast 2016 och 
därefter vart femte år göra en utvärdering 
av byrån, särskilt med avseende på dess 
effektivitet, ändamålsenlighet, funktion, 
arbetsmetoder, resursbehov och hur den 
använder de resurser den tilldelats. Denna 
utvärdering innefattar framförallt en 
undersökning av om byråns uppgifter 
eventuellt måste ändras och vilka 
budgetkonsekvenser en sådan ändring 
skulle få.

1. Kommissionen ska senast 2016 och 
därefter vart tredje år göra en utvärdering 
av byrån, särskilt med avseende på dess 
effektivitet, ändamålsenlighet, funktion, 
arbetsmetoder, resursbehov och hur den 
använder de resurser den tilldelats. Denna 
utvärdering innefattar framförallt en 
undersökning av om byråns uppgifter 
eventuellt måste ändras och vilka 
budgetkonsekvenser en sådan ändring 
skulle få.

Or. ro


