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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

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

***ΙΙΙ 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 την τροποποιεί, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα
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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) αριθ. 912/2010, για τη σύσταση Οργανισμού 
του ευρωπαϊκού GNSS
(COM(2013)0040 – C7-0031/2013 – 2013/0022(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2013)0040),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 172 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C7-0031/2013),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
της 17ης Απριλίου 20131,

– αφού διεξήγαγε διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ελέγχου του 
Προϋπολογισμού (A7-0000/2013),

1. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

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

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

                                               
1 ΕΕ C 198 της 10.7.2013, σ. 67.
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. xxx/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή και 
λειτουργία των ευρωπαϊκών συστημάτων 
δορυφορικής ραδιοπλοήγησης8, που 
αντικαθιστά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
683/2008 και θα αρχίσει να ισχύει την 1η 
Ιανουαρίου 2014, καθορίζει το σύστημα 
της δημόσιας διαχείρισης των 
προγραμμάτων κατά την περίοδο 2014-
2020. Διευρύνει τα καθήκοντα που έχουν 
ανατεθεί στον Οργανισμό και προβλέπει 
ιδίως ότι ο Οργανισμός μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη 
λειτουργία των συστημάτων.

(4) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. xxx/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή και 
λειτουργία των ευρωπαϊκών συστημάτων 
δορυφορικής ραδιοπλοήγησης8, που 
αντικαθιστά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
683/2008 και θα αρχίσει να ισχύει την 1η 
Ιανουαρίου 2014, καθορίζει το σύστημα 
της δημόσιας διαχείρισης των 
προγραμμάτων κατά την περίοδο 2014-
2020. Εκχωρεί πλήρη ευθύνη για τα 
προγράμματα στην Επιτροπή και 
καθιστά την Επιτροπή υπεύθυνη για την 
ασφάλεια των προγραμμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των 
συστημάτων και της λειτουργίας τους. 
Επίσης, διευρύνει τα καθήκοντα που έχουν 
ανατεθεί στον Οργανισμό και προβλέπει 
ιδίως ότι ο Οργανισμός μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη 
λειτουργία των συστημάτων και στη 
μεγιστοποίηση των συναφών 
κοινωνικοοικονομικών οφελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπενθυμιστεί ότι η Επιτροπή έχει εξ ολοκλήρου την ευθύνη για τα 
προγράμματα και είναι υπεύθυνη για την ασφάλειά τους.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Επιπλέον, πάντοτε με γνώμονα τη 
διατήρηση της αυτονομίας του συμβουλίου 
διαπίστευσης ασφαλείας, και για την 
αποτροπή κάθε σύγκρουσης συμφερόντων, 
θα ήταν επίσης σκόπιμο, αφενός, το 

(9) Επιπλέον, πάντοτε με γνώμονα τη 
διατήρηση της αυτονομίας του συμβουλίου 
διαπίστευσης ασφαλείας, και για την 
αποτροπή κάθε σύγκρουσης συμφερόντων, 
έχει εξαιρετική σημασία, αφενός, το 
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συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας και το 
προσωπικό του Οργανισμού που τίθεται 
υπό τον έλεγχό του να ασκούν τα 
καθήκοντά τους σε έναν τόπο που 
εγγυάται την αυτονομία και την 
ανεξαρτησία έναντι των άλλων 
δραστηριοτήτων του Οργανισμού, ιδίως 
έναντι των επιχειρησιακών 
δραστηριοτήτων που συνδέονται με τη 
λειτουργία των συστημάτων και,
αφετέρου, ο εσωτερικός κανονισμός του 
Οργανισμού σε θέματα προσωπικού να 
εγγυάται την αυτονομία και ανεξαρτησία 
του προσωπικού που ασκεί τα καθήκοντα 
διαπίστευσης ασφαλείας έναντι του 
προσωπικού που ασκεί τις άλλες 
δραστηριότητες του Οργανισμού.

συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας και το 
προσωπικό του Οργανισμού που τίθεται 
υπό τον έλεγχό του να ασκούν τα 
καθήκοντά τους αυτόνομα και 
ανεξάρτητα έναντι των άλλων 
δραστηριοτήτων του Οργανισμού, ιδίως 
έναντι των επιχειρησιακών 
δραστηριοτήτων που συνδέονται με τη 
λειτουργία των συστημάτων και, 
αφετέρου, ο εσωτερικός κανονισμός του 
Οργανισμού σε θέματα προσωπικού να 
εγγυάται την αυτονομία και ανεξαρτησία 
του προσωπικού που ασκεί τα καθήκοντα 
διαπίστευσης ασφαλείας έναντι του 
προσωπικού που ασκεί τις άλλες 
δραστηριότητες του Οργανισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας βρίσκεται στον ίδιο τόπο με τις άλλες μονάδες του 
Οργανισμού.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ακόμη, θα πρέπει ο κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 912/2010 να εναρμονιστεί με τις 
αρχές που παρατίθενται στην κοινή θέση 
του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής σχετικά με τους 
αποκεντρωμένους οργανισμούς, που 
υιοθετήθηκε από αυτά τα τρία όργανα στις 
5 Ιουλίου, 26 Ιουνίου και 12 Ιουνίου 2012 
αντίστοιχα, ιδίως όσον αφορά τους 
κανόνες έκδοσης των αποφάσεων του 
διοικητικού συμβουλίου, τη διάρκεια της 
θητείας των μελών του διοικητικού 
συμβουλίου και του συμβουλίου 
διαπίστευσης ασφαλείας καθώς και των 
προέδρων τους, την κατάρτιση πολυετούς 

(11) Ακόμη, θα πρέπει ο κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 912/2010 να εναρμονιστεί με τις 
αρχές που παρατίθενται στην κοινή θέση 
του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής σχετικά με τους 
αποκεντρωμένους οργανισμούς, που 
υιοθετήθηκε από αυτά τα τρία όργανα στις 
5 Ιουλίου, 26 Ιουνίου και 12 Ιουνίου 2012 
αντίστοιχα, ιδίως όσον αφορά τους 
κανόνες έκδοσης των αποφάσεων του 
διοικητικού συμβουλίου, τη διάρκεια της 
θητείας των μελών του διοικητικού 
συμβουλίου και του συμβουλίου 
διαπίστευσης ασφαλείας καθώς και των 
προέδρων τους, την κατάρτιση πολυετούς 
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προγράμματος εργασίας, τις εξουσίες του 
διοικητικού συμβουλίου σε θέματα 
διαχείρισης προσωπικού, την αξιολόγηση 
και αναθεώρηση του κανονισμού, την 
πρόληψη της σύγκρουσης συμφερόντων, 
την επεξεργασία ευαίσθητων μη 
διαβαθμισμένων πληροφοριών.

προγράμματος εργασίας, τις εξουσίες του 
διοικητικού συμβουλίου σε θέματα 
διαχείρισης προσωπικού, την αξιολόγηση 
και αναθεώρηση του κανονισμού, την 
πρόληψη και διαχείριση της σύγκρουσης 
συμφερόντων, την επεξεργασία 
ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων 
πληροφοριών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή είναι η διατύπωση της κοινής προσέγγισης για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς όπως 
συμφωνήθηκε από τα τρία θεσμικά όργανα.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) 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. Δεν θα 
πρέπει να υπάρχει κανένας εύλογος λόγος 
υποψίας ότι οι αποφάσεις ενδέχεται 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. Το 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκφράσει 
την ανησυχία του για περιπτώσεις 
σύγκρουσης συμφερόντων που 
παρατηρούνται σε κάποιους οργανισμούς 
και έχει ζητήσει από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο να διενεργήσει ενδελεχή 
ανάλυση. Ως εκ τούτου, το διοικητικό 
συμβούλιο θα πρέπει να θεσπίσει 
ολοκληρωμένους κανόνες για το ζήτημα 
αυτό οι οποίοι θα καλύπτουν ολόκληρο 
τον Οργανισμό. Οι κανόνες αυτοί θα 
πρέπει να λάβουν υπόψη τις συστάσεις 
που εκδόθηκαν από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο στο πλαίσιο της ειδικής του 
έκθεσης αριθ. 15 του 2012.

Or. en

Τροπολογία 5

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Οι διατάξεις σχετικά με την εγκατάσταση 
και τη λειτουργία του Οργανισμού στα 
κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες που τον 
φιλοξενούν, καθώς και τα πλεονεκτήματα 
που παρέχουν τα εν λόγω κράτη και τρίτες 
χώρες στον εκτελεστικό διευθυντή, στα 
μέλη του διοικητικού συμβουλίου, στο 
προσωπικό του Οργανισμού και στα μέλη 
της οικογένειάς τους αποτελούν 
αντικείμενο ειδικών ρυθμίσεων που 
συνάπτουν ο Οργανισμός και τα εν λόγω 
κράτη και τρίτες χώρες. Οι ειδικές 
ρυθμίσεις εγκρίνονται από το διοικητικό 
συμβούλιο.

Οι διατάξεις σχετικά με την εγκατάσταση 
και τη λειτουργία του Οργανισμού στα 
κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες που τον 
φιλοξενούν, καθώς και τα πλεονεκτήματα 
που παρέχουν τα εν λόγω κράτη και τρίτες 
χώρες στον εκτελεστικό διευθυντή, στα 
μέλη του διοικητικού συμβουλίου και του 
συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας, στο 
προσωπικό του Οργανισμού και στα μέλη 
της οικογένειάς τους αποτελούν 
αντικείμενο ειδικών ρυθμίσεων που 
συνάπτουν ο Οργανισμός και τα εν λόγω 
κράτη και τρίτες χώρες. Οι ειδικές 
ρυθμίσεις εγκρίνονται από το διοικητικό 
συμβούλιο.

Or. en
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Τροπολογία 6

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 7

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διάρκεια της θητείας των μελών του 
διοικητικού συμβουλίου είναι τετραετής, 
με δυνατότητα ανανέωσης.

Η διάρκεια της θητείας των μελών του 
διοικητικού συμβουλίου είναι τετραετής, 
με δυνατότητα ανανέωσης. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη προσπαθούν να περιορίσουν την 
εναλλαγή των εκπροσώπων τους στο 
διοικητικό συμβούλιο.

Or. en
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – πρώτο εδάφιο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο πρόεδρος μπορεί να καλείται να 
προβαίνει σε δήλωση ενώπιον της 
σχετικής επιτροπής/των σχετικών 
επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και να απαντά σε ερωτήσεις των 
βουλευτών.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – πρώτο εδάφιο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το διοικητικό συμβούλιο έχει την εξουσία 
να απολύσει τον πρόεδρο και τον 
αντιπρόεδρο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο, αλλά δεν διαθέτει καμία 
εξουσία να τους απολύσει, παρόλο που αυτό μπορεί να είναι απαραίτητο σε ορισμένες 
περιπτώσεις. Άλλωστε, το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας διαθέτει τη συγκεκριμένη εξουσία 
για τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 – δεύτερο εδάφιο
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την εκλογή του προέδρου του 
διοικητικού συμβουλίου και του 
αντιπροέδρου του, για την έγκριση του 
προϋπολογισμού και των προγραμμάτων 
εργασίας απαιτείται πλειοψηφία δύο 
τρίτων του συνόλου των μελών που έχουν 
δικαίωμα ψήφου.

Για την εκλογή και την απόλυση του 
προέδρου και του αντιπροέδρου του 
διοικητικού συμβουλίου, για την έγκριση 
του προϋπολογισμού και των 
προγραμμάτων εργασίας απαιτείται 
πλειοψηφία δύο τρίτων του συνόλου των 
μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Or. en

Τροπολογία 11

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εγκρίνει, το αργότερο έως την 30ή 
Ιουνίου του πρώτου έτους του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου το οποίο 
προβλέπεται στο άρθρο 312 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, το πολυετές πρόγραμμα εργασίας 
του Οργανισμού για την περίοδο η οποία 
καλύπτεται από το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο, αφού 
ενσωματώσει σε αυτό το μέρος που 
συντάσσει το συμβούλιο διαπίστευσης 
ασφαλείας, σύμφωνα με το άρθρο 11 
παράγραφος 3 στοιχείο β) και αφού λάβει 
τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής·

α) εγκρίνει, το αργότερο έως την 30ή 
Ιουνίου του πρώτου έτους του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου το οποίο 
προβλέπεται στο άρθρο 312 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, το πολυετές πρόγραμμα εργασίας 
του Οργανισμού για την περίοδο η οποία 
καλύπτεται από το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο, αφού 
ενσωματώσει σε αυτό το μέρος που 
συντάσσει το συμβούλιο διαπίστευσης 
ασφαλείας, σύμφωνα με το άρθρο 11 
παράγραφος 3 στοιχείο β) και αφού λάβει 
τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής και 
διαβουλευτεί με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την κοινή προσέγγιση, για το πολυετές πρόγραμμα εργασίας θα πρέπει να ζητείται 
η άποψη του Κοινοβουλίου.
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Τροπολογία 12

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) εκδίδει τον εσωτερικό κανονισμό του. θ) εκδίδει και δημοσιοποιεί τον εσωτερικό 
κανονισμό του·

Or. en

Τροπολογία 13

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, κατόπιν πρότασης του 
εκτελεστικού διευθυντή, μια στρατηγική 
για την καταπολέμηση της απάτης που 
είναι ανάλογη με τους κινδύνους της 
απάτης έχοντας υπόψη και μια ανάλυση 
κόστους-οφέλους σε σχέση με τα μέτρα 
που πρόκειται να εφαρμοστούν·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εκτελεστικός διευθυντής πρέπει να καταρτίσει μια στρατηγική για την καταπολέμηση της 
απάτης και να την υποβάλει στο συμβούλιο, ωστόσο το συμβούλιο δεν διαθέτει καμία εξουσία 
να εγκρίνει την εν λόγω στρατηγική.

Τροπολογία 14

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

θ β) λαμβάνει, εφόσον κρίνεται αναγκαίο 
και με βάση τις προτάσεις του 
εκτελεστικού διευθυντή, αποφάσεις για 
την οργανωτική δομή του Οργανισμού, με 
εξαίρεση τις αποφάσεις που συνδέονται 
με τις δραστηριότητες διαπίστευσης 
ασφάλειας όπως αναλύονται στο 
κεφάλαιο III.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αποφάσεις σχετικά με την εσωτερική δομή θα πρέπει να λαμβάνονται από το συμβούλιο 
κατόπιν πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – έκτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καθορίζει επίσης τις διατάξεις σχετικές 
με την απόσπαση των αποσπασμένων 
εθνικών εμπειρογνωμόνων που 
προβλέπονται στο άρθρο 15γ, κατόπιν 
διαβούλευσης με το συμβούλιο 
διαπίστευσης ασφαλείας και αφότου 
λάβει δεόντως υπόψη του τις 
παρατηρήσεις του.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα διάταξη μεταφέρεται στο άρθρο 15γ.
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Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των εξουσιών της 
Επιτροπής και του διοικητικού 
συμβουλίου, ο εκτελεστικός διευθυντής 
ασκεί τα καθήκοντά του με πλήρη 
ανεξαρτησία και δεν ζητεί ούτε δέχεται 
οδηγίες από καμία κυβέρνηση ή άλλον 
οργανισμό.

Or. en

Τροπολογία 17

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) είναι αρμόδιος για την εκπροσώπηση 
του Οργανισμού, με εξαίρεση τις 
δραστηριότητες και τις αποφάσεις που 
εμπίπτουν στα κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ, και 
είναι υπεύθυνος για τη διαχείρισή του· 
υπογράφει 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]·

(1) είναι αρμόδιος για την εκπροσώπηση 
του Οργανισμού, με εξαίρεση τις 
δραστηριότητες και τις αποφάσεις που 
εμπίπτουν στα κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ, και 
είναι υπεύθυνος για την καθημερινή του 
διοίκηση· υπογράφει 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]·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 7 ορίζει ότι ο εκτελεστικός διευθυντής είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του 
Οργανισμού.
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Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010
Άρθρο 8 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) προετοιμάζει τις εργασίες του 
διοικητικού συμβουλίου και συμμετέχει, 
χωρίς δικαίωμα ψήφου, στις εργασίες του 
διοικητικού συμβουλίου·

(2) προετοιμάζει τις εργασίες του 
διοικητικού συμβουλίου και συμμετέχει, 
χωρίς δικαίωμα ψήφου, στις εργασίες του 
διοικητικού συμβουλίου, με την 
επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου του 
άρθρου 5 παράγραφος 5·

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010
Άρθρο 8 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α) εκτελεί τις αποφάσεις που εκδίδονται 
από το διοικητικό συμβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 20

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) εξασφαλίζει την εκτέλεση των 
προγραμμάτων εργασίας του Οργανισμού 
υπό τον έλεγχο του διοικητικού 
συμβουλίου, με εξαίρεση το μέρος των 

(3) εξασφαλίζει την κατάρτιση των 
πολυετών και ετήσιων προγραμμάτων 
εργασίας του Οργανισμού και τα 
υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο, με 
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προγραμμάτων που εμπίπτει στο 
κεφάλαιο ΙΙΙ·

εξαίρεση τα μέρη που καταρτίζονται και 
εγκρίνονται από το συμβούλιο 
διαπίστευσης ασφαλείας σύμφωνα με το 
άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχεία β) και 
γ)·

Or. en

Τροπολογία 21

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) εξασφαλίζει την εφαρμογή των 
πολυετών και ετήσιων προγραμμάτων 
εργασίας του Οργανισμού, με εξαίρεση τα 
μέρη που εφαρμόζονται από τον πρόεδρο 
του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας 
σύμφωνα με το άρθρο 11α παράγραφος 1 
στοιχείο β), καθώς επίσης και την 
υποβολή έκθεσης στο διοικητικό 
συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή τους·

Or. en

Τροπολογία 22

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) συντάσσει κάθε έτος, λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη τις παρατηρήσεις του 
προέδρου του συμβουλίου διαπίστευσης 
ασφαλείας όσον αφορά τις 
δραστηριότητες που υπάγονται στο 
κεφάλαιο ΙΙΙ, σχέδιο γενικής έκθεσης και 

(6) συντάσσει την ετήσια έκθεση για τις 
δραστηριότητες και τις πτυχές του 
Οργανισμού, με εξαίρεση το μέρος που 
συντάσσεται και εγκρίνεται από το 
συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας 
σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 
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το υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο· στοιχείο δ) και την υποβάλλει προς 
έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 23

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) καθορίζει την οργανωτική δομή του 
Οργανισμού και την υποβάλλει προς 
έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα διάταξη καλύπτεται από την τροπολογία για την προσθήκη του άρθρου 6 
παράγραφος 2 στοιχείο θ β).

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010
Άρθρο 8 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) καταρτίζει σχέδιο δράσης ώστε να 
δοθεί συνέχεια στα συμπεράσματα και τις 
συστάσεις των αξιολογήσεων που 
διενεργήθηκαν, και υποβάλλει στην 
Επιτροπή εξαμηνιαία έκθεση σχετικά με 
την πρόοδο που επιτεύχθηκε·

(12) καταρτίζει σχέδιο δράσης ώστε να 
δοθεί συνέχεια αφενός στα συμπεράσματα 
και τις συστάσεις που απορρέουν από τις 
αξιολογήσεις οι οποίες διενεργήθηκαν 
δυνάμει του άρθρου 26, αφετέρου στα 
συμπεράσματα και τις συστάσεις που 
προέκυψαν από τις έρευνες της OLAF 
και από όλες τις εκθέσεις εσωτερικού ή 
εξωτερικού ελέγχου και υποβάλλει στην 
Επιτροπή εξαμηνιαία έκθεση σχετικά με 
την πρόοδο που επιτεύχθηκε·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα διάταξη έχει εναρμονιστεί με το άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο ζ).

Τροπολογία 25

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο μπορούν να καλούν τον 
εκτελεστικό διευθυντή να υποβάλει 
έκθεση δραστηριοτήτων σχετικά με τα 
καθήκοντά του και να προβαίνει σε 
δηλώσεις ενώπιον των οργάνων αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα διάταξη μεταφέρεται από το άρθρο 15β.

Τροπολογία 26

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. 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 

1. Το αναφερόμενο στο άρθρο 6 
παράγραφος 2 στοιχείο α) πολυετές 
πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού 
περιλαμβάνει στόχους και αναμενόμενα 
αποτελέσματα, καθώς επίσης και δείκτες 
επιδόσεων. Περιλαμβάνει επίσης 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 
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επικοινωνία για τις οποίες είναι υπεύθυνος. 
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.

δημοσιονομικό πλαίσιο, 
συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών που 
συνδέονται με τις διεθνείς σχέσεις και την 
επικοινωνία για τις οποίες είναι υπεύθυνος
και υποδεικνύει τους ανθρώπινους και 
χρηματοδοτικούς πόρους που διατίθενται 
σε κάθε δραστηριότητα. Λαμβάνει υπόψη 
το αποτέλεσμα των προβλεπόμενων στο 
άρθρο 26 αξιολογήσεων.

Or. en

Τροπολογία 27

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. 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).

2. Το αναφερόμενο στο άρθρο 6 
παράγραφος 2 στοιχείο β) ετήσιο 
πρόγραμμα εργασίας βασίζεται στο 
πολυετές πρόγραμμα εργασίας. Το 
πρόγραμμα περιλαμβάνει αναλυτικούς 
στόχους και αναμενόμενα αποτελέσματα, 
καθώς επίσης δείκτες επιδόσεων. 
Περιλαμβάνει επίσης μια αναλυτική 
περιγραφή των ενεργειών που 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
ενώ υποδεικνύει τους ανθρώπινους και 
χρηματοδοτικούς πόρους που διατίθενται 
σε κάθε δραστηριότητα σύμφωνα με τις
αρχές της κατάρτισης του 
προϋπολογισμού και της διαχείρισης 
βάσει δραστηριοτήτων. Υποδεικνύει με 
σαφήνεια τα καθήκοντα που 
προστίθενται, τροποποιούνται ή 
καταργούνται σε σύγκριση με το 
προηγούμενο έτος. Περιλαμβάνει για 
ενημερωτικούς σκοπούς τα καθήκοντα που 
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έχει εκχωρήσει, ανά περίπτωση, η 
Επιτροπή στον Οργανισμό σύμφωνα με το 
άρθρο [15 παράγραφος 1 στοιχείο δ)] του 
κανονισμού (μελλοντικός κανονισμός του 
GNSS).

Or. en

Τροπολογία 28

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο εκτελεστικός διευθυντής διαβιβάζει 
τα πολυετή και ετήσια προγράμματα 
εργασίας, αφού εγκριθούν από το 
διοικητικό συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη και τα δημοσιοποιεί. Ο 
εκτελεστικός διευθυντής και ο πρόεδρος 
του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας 
μπορούν να καλούνται ώστε να 
παρουσιάζουν το μέρος του εγκριθέντος 
ετήσιου προγράμματος εργασίας για το 
οποίο είναι υπεύθυνοι στη σχετική 
επιτροπή/στις σχετικές επιτροπές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να 
απαντούν στις ερωτήσεις των βουλευτών.

Or. en

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010
Άρθρο 8 α – παράγραφος 3
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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, με βάση 
μεταξύ άλλων τους δείκτες επιδόσεων·
β) το σχέδιο πολιτικής για τον 
προϋπολογισμό και το προσωπικό·
γ) τη διαχείριση και τα συστήματα 
εσωτερικού ελέγχου του Οργανισμού·
δ) τα πορίσματα του εσωτερικού και 
εξωτερικού ελέγχου·
ε) τη συνέχεια που δίνεται στις συστάσεις 
του ελέγχου και στη σύσταση απαλλαγής·
στ) τη δήλωση αξιοπιστίας του 
εκτελεστικού διευθυντή.
Η ετήσια έκθεση δημοσιοποιείται.

Or. en

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) λαμβάνει, εφόσον κρίνεται 
απαραίτητο και με βάση τις προτάσεις 
του προέδρου του, αποφάσεις για την 
οργανωτική δομή του Οργανισμού σε
σχέση με τις δραστηριότητες 
διαπίστευσης ασφαλείας που αναλύονται 
στο παρόν κεφάλαιο·

Or. en
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Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) εκδίδει τον εσωτερικό κανονισμό του. στ) εκδίδει και δημοσιοποιεί τον 
εσωτερικό κανονισμό του·

Or. en

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010
Άρθρο 11 – παράγραφος 7 – πρώτη πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας 
απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο από κάθε 
κράτος μέλος, έναν εκπρόσωπο της 
Επιτροπής και έναν εκπρόσωπο του ΥΕ. 

7. Το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας 
απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο από κάθε 
κράτος μέλος, έναν εκπρόσωπο της 
Επιτροπής και έναν εκπρόσωπο του ΥΕ, οι 
οποίοι διορίζονται με γνώμονα τις 
γνώσεις τους για τις δραστηριότητες 
διαπίστευσης ασφαλείας ενώ παράλληλα 
λαμβάνονται υπόψη και τα σχετικά τους 
προσόντα στους τομείς της διαχείρισης, 
της διοίκησης και του προϋπολογισμού. 
Η Επιτροπή, ο ΥΕ και τα κράτη μέλη 
στοχεύουν στη διασφάλιση μιας 
ισορροπημένης εκπροσώπησης ανδρών 
και γυναικών στο συμβούλιο
διαπίστευσης ασφαλείας.

Or. en
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Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010
Άρθρο 11 – παράγραφος 7 – δεύτερη πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διάρκεια της θητείας των μελών του 
συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας είναι 
τέσσερα έτη, ανανεώσιμη. 

Η διάρκεια της θητείας των μελών του 
συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας είναι 
τέσσερα έτη, ανανεώσιμη. Η Επιτροπή, ο 
Ύπατος Εκπρόσωπος και τα κράτη μέλη 
προσπαθούν να περιορίσουν την εναλλαγή 
των εκπροσώπων τους στο συμβούλιο
διαπίστευσης ασφαλείας.

Or. en

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010
Άρθρο 11 – παράγραφος 8 – πρώτο εδάφιο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο πρόεδρος μπορεί να καλείται να 
προβαίνει σε δήλωση ενώπιον της 
σχετικής επιτροπής/των σχετικών 
επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και να απαντά σε ερωτήσεις των 
βουλευτών.

Or. en

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010
Άρθρο 11 α – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διαχειρίζεται τις δραστηριότητες 
διαπίστευσης ασφαλείας υπό την εποπτεία 
του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας·

α) προετοιμάζει το έργο του συμβουλίου 
διαπίστευσης ασφαλείας και διαχειρίζεται 
τις δραστηριότητες διαπίστευσης 
ασφαλείας υπό την εποπτεία του εν λόγω
συμβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010
Άρθρο 11α (νέο), παράγραφος 1 – στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αναλαμβάνει την εκτέλεση του μέρους
των προγραμμάτων εργασίας του 
Οργανισμού που υπάγεται στο παρόν 
κεφάλαιο υπό την εποπτεία του 
συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας·

β) εκτελεί τα μέρη των πολυετών και 
ετήσιων προγραμμάτων εργασίας του 
Οργανισμού που προετοιμάζονται και 
εγκρίνονται από το συμβούλιο 
διαπίστευσης ασφαλείας δυνάμει του 
άρθρου 11 παράγραφος 2 στοιχεία β) και 
γ) υπό την εποπτεία του εν λόγω
συμβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 37

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται 
από το διοικητικό συμβούλιο με βάση 
αξιοκρατικά κριτήρια και τις 
τεκμηριωμένες διοικητικές και 

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται 
από το διοικητικό συμβούλιο, μετά από 
επιβεβαίωση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, με βάση αξιοκρατικά 
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διαχειριστικές ικανότητές του και με βάση 
την επάρκεια και την πείρα του στους 
σχετικούς τομείς, από έναν κατάλογο 
υποψηφίων που προτείνονται από την 
Επιτροπή μετά από ανοικτό και διαφανή 
διαγωνισμό, ύστερα από δημοσίευση 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και σε άλλες εκδόσεις.

κριτήρια και τις τεκμηριωμένες διοικητικές 
και διαχειριστικές ικανότητές του και με 
βάση την επάρκεια και την πείρα του 
στους σχετικούς τομείς, από έναν 
κατάλογο υποψηφίων που προτείνονται 
από την Επιτροπή μετά από ανοικτό και 
διαφανή διαγωνισμό, ύστερα από 
δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες 
εκδόσεις. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ίδια προσέγγιση εφαρμόζεται για την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (κανονισμός αριθ. 
1093/2010), την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξίων και Αγορών (κανονισμός αριθ. 1094/2010) 
και την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (κανονισμός αριθ. 
1095/2010).

Τροπολογία 38

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πριν από τον διορισμό, οι αναφερόμενοι 
στο πρώτο εδάφιο υποψήφιοι καλούνται 
να προβούν σε δήλωση ενώπιον της 
σχετικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και να απαντήσουν σε 
ερωτήσεις των βουλευτών.

Or. en

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010
Άρθρο 15 β (νέο) – παράγραφος 3 – δεύτερο εδάφιο α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το διοικητικό συμβούλιο γνωστοποιεί στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πρόθεσή του 
να παρατείνει τη θητεία του εκτελεστικού 
διευθυντή. Στη διάρκεια του μήνα πριν 
από την εν λόγω παράταση ο 
εκτελεστικός διευθυντή μπορεί να κληθεί 
να προβεί σε δήλωση ενώπιον της 
σχετικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε 
ερωτήσεις των βουλευτών.

Or. en

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010
Άρθρο 15 β – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο μπορούν να καλέσουν τον 
εκτελεστικό διευθυντή να υποβάλει 
έκθεση σχετικά με την εκπλήρωση των 
καθηκόντων του και να προβεί σε 
δήλωση ενώπιον αυτών των οργάνων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010
Άρθρο 15 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο Οργανισμός μπορεί επίσης να Ο Οργανισμός μπορεί να προσφύγει σε 
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προσφύγει σε εθνικούς εμπειρογνώμονες. 
Οι εμπειρογνώμονες διαθέτουν τις 
κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις ασφαλείας.»

αποσπασμένους εθνικούς 
εμπειρογνώμονες. Οι εν λόγω
εμπειρογνώμονες διαθέτουν τις 
κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις ασφαλείας. Ο 
κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης και 
το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό 
προσωπικό δεν ισχύουν για τους εν λόγω 
εμπειρογνώμονες.
Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει 
απόφαση στην οποία καθορίζονται 
κανόνες για την απόσπαση εθνικών 
εμπειρογνωμόνων στον Οργανισμό. Πριν 
από την έγκριση της εν λόγω απόφασης,
ζητεί τη γνώμη του συμβουλίου 
διαπίστευσης ασφαλείας σε σχέση με την 
απόσπαση των εθνικών 
εμπειρογνωμόνων που συμμετέχουν στις 
αναφερόμενες στο κεφάλαιο III 
δραστηριότητες διαπίστευσης ασφαλείας 
και λαμβάνει δεόντως υπόψη τις 
παρατηρήσεις του.

Or. en

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 18
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010
Άρθρο 22 α (νέο) – 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 
και ανανεώνονται σε περίπτωση 
μεταβολής της προσωπικής τους 

1. Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει 
κανόνες για την πρόληψη και τη 
διαχείριση περιπτώσεων σύγκρουσης 
συμφερόντων. Οι κανόνες αυτοί ισχύουν 
για ολόκληρο τον Οργανισμό και 
δημοσιοποιούνται. Πριν από την έγκριση 
των εν λόγω κανόνων, ζητεί τη γνώμη του 
συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας και 
λαμβάνει δεόντως υπόψη τις 
παρατηρήσεις του.
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κατάστασης.

Or. en

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 18
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010
Άρθρο 22 α (νέο) – 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. Οι κανόνες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 προβλέπουν τουλάχιστον τα 
εξής:

α) υποχρεώνουν τα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου και του συμβουλίου 
διαπίστευσης ασφαλείας, τον εκτελεστικό 
διευθυντή, το προσωπικό του Οργανισμού 
και τους αποσπασμένους εθνικούς 
εμπειρογνώμονες να υποβάλλουν δήλωση 
δεσμεύσεων και δήλωση για όποια 
συμφέροντα θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν την ανεξαρτησία τους·
β) ορίζουν ότι οι δηλώσεις που 
αναφέρονται στο στοιχείο α) πρέπει να 
είναι ακριβείς και πλήρεις και ότι πρέπει 
να υποβάλλονται εγγράφως κατά την 
ανάληψη των καθηκόντων των 
αντίστοιχων προσώπων και να 
ανανεώνονται σε περίπτωση μεταβολής 
της προσωπικής τους κατάστασης καθώς 
επίσης και να δημοσιοποιούνται·
γ) περιλαμβάνουν σαφή και αντικειμενικά 
κριτήρια για την αξιολόγηση των 
δηλώσεων που υποβάλλονται δυνάμει του 
στοιχείου α), διασφαλίζουν τη συνεπή 
εφαρμογή των εν λόγω κριτηρίων και 
προβλέπουν την επαλήθευση κάθε 
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δήλωσης σε περίπτωση που εκφραστούν 
ανησυχίες σε σχέση με τα κριτήρια αυτά·
δ) περιλαμβάνουν μια διαδικασία η οποία 
διασφαλίζει ότι οποιοδήποτε άτομο 
εξυπηρετεί κάποιο συμφέρον το οποίο θα 
μπορούσε να επηρεάσει την ανεξαρτησία 
του σε σχέση με κάποιο θέμα που έχει 
συμπεριληφθεί σε θεματολόγιο 
συνεδρίασης δεν λαμβάνει μέρος στη 
συζήτηση ή στη λήψη απόφασης για το 
συγκεκριμένο θέμα·
ε) περιλαμβάνουν μια σαφή και συνεπή 
πολιτική καθώς επίσης και διαδικασίες 
για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων 
των κανόνων, όπως μεταξύ άλλων 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές ποινές·
στ) προβλέπουν κατάλληλη υποχρεωτική 
κατάρτιση σχετικά με τη σύγκρουση 
συμφερόντων για τον εκτελεστικό 
διευθυντή, για όλο το προσωπικό του 
Οργανισμού, τους αποσπασμένους 
εθνικούς εμπειρογνώμονες και τα μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου και του 
συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας·
ζ) καλύπτουν ζητήματα που αφορούν την 
κατάσταση των ατόμων μετά την 
ολοκλήρωση των υποχρεώσεών τους στον 
Οργανισμό.

Or. en

Τροπολογία 44

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η πολιτική που εφαρμόζουν το 
διοικητικό συμβούλιο και το συμβούλιο 
διαπίστευσης ασφαλείας συμβάλλει στην 

διαγράφεται
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αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων.»

Or. en


