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(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse määrust (EL) nr 912/2010, millega luuakse Euroopa GNSSi Agentuur
(COM(2013)0040 – C7-0031/2013 – 2013/0022(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament;

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2013)0040),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 172, mille 
alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0031/2013),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 17. aprilli 2013. aasta arvamust1,

– pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning 
eelarvekomisjoni ja eelarvekontrollikomisjoni arvamusi (A7-0000/2013),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses (EL) nr xxx/2013 Euroopa 

(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses (EL) nr xxx/2013 Euroopa 

                                               
1 ELT C 198, 10.7.2013, lk 67.
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satelliitnavigatsioonisüsteemide rajamise ja 
kasutamise kohta, millega asendatakse 
määrus (EÜ) nr 683/2008 ja mis jõustub 
1. jaanuaril 2014, on kindlaks määratud 
programmide halduskord ajavahemikul 
2014–2020. Selles laiendatakse agentuurile 
pandud ülesandeid ja nähakse eelkõige ette 
agentuuri keskne roll süsteemide 
kasutamisel.

satelliitnavigatsioonisüsteemide rajamise ja 
kasutamise kohta, millega asendatakse 
määrus (EÜ) nr 683/2008 ja mis jõustub 
1. jaanuaril 2014, on kindlaks määratud 
programmide halduskord ajavahemikul 
2014–2020. Selles antakse üldvastutus 
programmide eest komisjonile ja tehakse 
komisjon vastutavaks programmide 
turvalisuse, sealhulgas süsteemide ja 
nende toimimise tagamise eest. Lisaks
laiendatakse selles agentuurile pandud 
ülesandeid ja nähakse eelkõige ette 
agentuuri keskne roll süsteemide 
kasutamisel ja nende sotsiaal-
majandusliku kasu suurendamisel.

Or. en

Selgitus

Tähtis on korrata, et komisjonil on üldvastutus programmide eest ja ta vastutab nende 
turvalisuse tagamise eest.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Lisaks oleks turvalisuse akrediteerimise 
nõukogu autonoomsuse huvides ja huvide 
konflikti vältimiseks ka kasulik, et ühelt 
poolt turvalisuse akrediteerimise nõukogu 
ja selle alluvuses töötav agentuuri personal 
töötaks kohas, mis tagaks nende 
autonoomsuse ja sõltumatuse agentuuri 
muust tegevusest, eelkõige süsteemide 
kasutamisega seotud operatiivtegevusest, 
ning et teiselt poolt personali suhtes 
kohaldatavad agentuuri sise-eeskirjad 
tagaksid turvalisuse akrediteerimist 
teostava personali autonoomsuse ja 
sõltumatuse agentuuri muu tegevusega 
seotud personalist.

(9) Lisaks on turvalisuse akrediteerimise 
nõukogu autonoomsuse huvides ja huvide 
konflikti vältimiseks hädavajalik, et ühelt 
poolt turvalisuse akrediteerimise nõukogu 
ja selle alluvuses töötav agentuuri personal 
töötaks autonoomselt ja sõltumatult 
agentuuri muust tegevusest, eelkõige 
süsteemide kasutamisega seotud 
operatiivtegevusest, ning et teiselt poolt 
personali suhtes kohaldatavad agentuuri 
sise-eeskirjad tagaksid turvalisuse 
akrediteerimist teostava personali 
autonoomsuse ja sõltumatuse agentuuri 
muu tegevusega seotud personalist.
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Or. en

Selgitus

Turvalisuse akrediteerimise nõukogu asub samas kohas kui ülejäänud agentuur.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Lisaks tuleb määrus (EL) nr 912/2010 
viia kooskõlla põhimõtetega, mis on 
kehtestatud parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni ühises lähenemisviisis 
detsentraliseeritud ametite kohta, mille 
kolm institutsiooni võtsid vastu vastavalt 5. 
juulil, 26. juunil ja 12. juunil 2012, 
eelkõige haldusnõukogu otsuste 
vastuvõtmise eeskirjad, haldusnõukogu ja 
turvalisuse akrediteerimise nõukogu 
liikmete ja nende esimeeste mandaadi 
kestus, mitmeaastane tööprogramm, 
haldusnõukogu volitused 
personalijuhtimisel, määruse hindamine ja 
läbivaatamine, huvide konfliktid ning 
tundliku salastamata teabe töötlemine.

(11) Lisaks tuleb määrus (EL) nr 912/2010 
viia kooskõlla põhimõtetega, mis on 
kehtestatud parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni ühises lähenemisviisis 
detsentraliseeritud ametite kohta, mille 
kolm institutsiooni võtsid vastu vastavalt 5. 
juulil, 26. juunil ja 12. juunil 2012, 
eelkõige haldusnõukogu otsuste 
vastuvõtmise eeskirjad, haldusnõukogu ja 
turvalisuse akrediteerimise nõukogu 
liikmete ja nende esimeeste mandaadi 
kestus, mitmeaastane tööprogramm, 
haldusnõukogu volitused 
personalijuhtimisel, määruse hindamine ja 
läbivaatamine, huvide konfliktid ja nende
lahendamine ning tundliku salastamata 
teabe töötlemine.

Or. en

Selgitus

Sellist sõnastust kasutatakse kolme institutsiooni poolt kokku lepitud ühises lähenemisviisis 
detsentraliseeritud asutuste kohta.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Seoses huvide konfliktide 
ennetamise ja lahendamisega on tähtis, et 
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agentuur looks ja säilitaks maine, mida 
iseloomustavad erapooletus, väärikus ja 
kõrged kutsestandardid. Kunagi ei tohiks 
tekkida õigustatud põhjust kahtluseks, et 
otsuseid võivad mõjutada huvid, mis on 
vastuolus agentuuri kui kogu liitu teeniva 
asutuse rolliga, erahuvid või agentuuri 
personaliliikmete, lähetatud riiklike 
ekspertide või haldusnõukogu ja 
turvalisuse akrediteerimise nõukogu 
liikmete kuuluvus, mis tekitab või võib 
tekitada konflikti kõnealuste isikute 
ametikohustuste nõuetekohase täitmisega. 
Euroopa Parlament on väljendanud 
muret huvide konfliktide pärast teatud 
asutustes ja on palunud kontrollikojal 
teha põhjalik analüüs. Seetõttu peaks 
haldusnõukogu selles valdkonnas vastu 
võtma igakülgsed eeskirjad, mis kehtivad 
kogu agentuurile. Eeskirjades tuleks 
arvesse võtta kontrollikoja 2012. aasta 
eriaruandes nr 15 esitatud soovitusi.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EL) nr 912/2010
Artikkel 4 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Vastuvõtvates liikmesriikides ja 
kolmandates riikides agentuuri 
sisseseadmist ja toimimist käsitlevad 
sätted, samuti nende liikmesriikide ja 
kolmandate riikide poolt haldusnõukogu 
liikmetele, agentuuri töötajatele ja nende 
pereliikmetele antavad soodustused 
määratakse kindlaks agentuuri ning 
liikmesriikide või kolmandate riikide 
vaheliste erikokkulepetega. 
Haldusnõukogu kinnitab erikokkulepped.

Vastuvõtvates liikmesriikides ja 
kolmandates riikides agentuuri 
sisseseadmist ja toimimist käsitlevad 
sätted, samuti nende liikmesriikide ja 
kolmandate riikide poolt haldusnõukogu ja 
turvalisuse akrediteerimise nõukogu 
liikmetele, agentuuri töötajatele ja nende 
pereliikmetele antavad soodustused 
määratakse kindlaks agentuuri ning 
liikmesriikide või kolmandate riikide 
vaheliste erikokkulepetega. 
Haldusnõukogu kinnitab erikokkulepped.

Or. en
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 912/2010
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Haldusnõukogu liikmete ametisse 
nimetamisel võetakse arvesse nende 
teadmisi agentuuri ülesannete kohta ning 
asjaomaseid juhtimis-, haldus- ja eelarve 
haldamisalaseid oskusi. Euroopa 
Parlament, komisjon ja liikmesriigid 
püüavad saavutada meeste ja naiste 
tasakaalustatud esindatuse 
haldusnõukogus.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 912/2010
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Haldusnõukogu liikmete ametiaeg on neli 
aastat ja seda saab pikendada.

Haldusnõukogu liikmete ametiaeg on neli 
aastat ja seda saab pikendada. Euroopa 
Parlament, komisjon ja liikmesriigid 
püüavad piirata neid haldusnõukogus 
esindavate isikute rotatsiooni.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b
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Määrus (EL) nr 912/2010
Artikkel 5 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimehe võib kutsuda esinema Euroopa 
Parlamendi asjaomase komisjoni või 
komisjonide ette ja vastama 
parlamendiliikmete küsimustele.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b
Määrus (EL) nr 912/2010
Artikkel 5 – lõige 4 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Haldusnõukogul on õigus esimees ja 
aseesimees ametist vabastada.

Or. en

Selgitus

Haldusnõukogu valib esimehe ja aseesimehe, aga tal ei ole õigust neid ametist vabastada, 
kuigi see võib osutuda teatud olukordades vajalikuks. Turvalisuse akrediteerimise nõukogul 
aga on oma esimehe ja aseesimehe suhtes see õigus.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt c
Määrus (EL) nr 912/2010
Artikkel 5 – lõige 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Haldusnõukogu esimehe ja aseesimehe 
valimiseks ning eelarve ja tööprogrammi 
vastuvõtmiseks on vaja liikmete 
kahekolmandikulist häälteenamust.

Haldusnõukogu esimehe ja aseesimehe 
valimiseks ja ametist vabastamiseks ning 
eelarve ja tööprogrammi vastuvõtmiseks 
on vaja liikmete kahekolmandikulist 
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häälteenamust.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Määrus (EL) nr 912/2010
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) võtab hiljemalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 312 ettenähtud 
mitmeaastase finantsraamistiku esimese 
aasta 30. juuniks vastu agentuuri 
mitmeaastase tööprogrammi mitmeaastase 
finantsraamistikuga hõlmatud ajavahemiku 
kohta, olles sellesse integreerinud 
turvalisuse akrediteerimise nõukogu artikli 
11 lõike 3 punkti b kohaselt koostatud osa 
ja saanud komisjoni arvamuse;

a) võtab hiljemalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 312 ettenähtud 
mitmeaastase finantsraamistiku esimese 
aasta 30. juuniks vastu agentuuri 
mitmeaastase tööprogrammi mitmeaastase 
finantsraamistikuga hõlmatud ajavahemiku 
kohta, olles sellesse integreerinud 
turvalisuse akrediteerimise nõukogu artikli 
11 lõike 3 punkti b kohaselt koostatud osa,
saanud komisjoni arvamuse ja 
konsulteerinud Euroopa Parlamendiga;

Or. en

Selgitus

Ühise lähenemisviisi kohaselt tuleks mitmeaastase tööprogrammi küsimuses konsulteerida 
Euroopa Parlamendiga.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Määrus (EL) nr 912/2010
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) võtab vastu oma kodukorra. i) võtab vastu oma kodukorra ja 
avalikustab selle;

Or. en
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Määrus (EL) nr 912/2010
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) võtab tegevdirektori ettepaneku alusel 
vastu pettusevastase strateegia, mis on 
proportsionaalne pettuseohuga, võttes 
arvesse rakendatavate meetmete kulude-
tulude analüüsi;

Or. en

Selgitus

Tegevdirektor peab koostama pettusevastase strateegia ja esitama selle haldusnõukogule, aga 
viimasel ei ole õigust sellist strateegiat vastu võtta.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Määrus (EL) nr 912/2010
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt i b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i b) teeb vajadusel tegevdirektori 
ettepanekute põhjal otsuseid agentuuri 
organisatsioonilise struktuuri kohta, välja 
arvatud sellise struktuuri kohta, mis on 
seotud III peatüki kohase turvalisuse
akrediteerimisega.

Or. en

Selgitus

Sisestruktuuri puudutavaid otsuseid tuleks teha haldusnõukogu tegevdirektori ettepaneku 
alusel.
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Määrus (EL) nr 912/2010
Artikkel 6 – lõige 3 – lõik 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Samuti määrab haldusnõukogu pärast 
turvalisuse akrediteerimise nõukoguga 
konsulteerimist, võttes nõuetekohaselt 
arvesse tema tähelepanekuid, kindlaks 
artiklis 15c osutatud riiklike ekspertide 
lähetamisega seotud üksikasjalikud 
eeskirjad.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Säte on viidud üle artiklisse 15c.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Määrus (EL) nr 912/2010
Artikkel 7 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks komisjoni ja 
haldusnõukogu volitusi, on tegevdirektor 
oma ülesannete täitmisel sõltumatu ja ta 
ei taotle ega järgi ühegi valitsuse ega muu 
organi juhiseid.

Or. en
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EL) nr 912/2010
Artikkel 8 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) vastutab agentuuri esindamise (välja 
arvatud II ja III peatüki kohaselt tehtavad 
toimingud ja otsused) ja juhtimise eest; 
allkirjastab komisjoni ja agentuuri vahel 
sõlmitavad delegeerimiskokkulepped 
vastavalt määruse [tulevase GNSSi 
määruse] artikli [15 lõike 1 punktile d];

(1) vastutab agentuuri esindamise (välja 
arvatud II ja III peatüki kohaselt tehtavad 
toimingud ja otsused) ja igapäevase 
haldamise eest; allkirjastab komisjoni ja 
agentuuri vahel sõlmitavad 
delegeerimiskokkulepped vastavalt 
määruse [tulevase GNSSi määruse] artikli 
[15 lõike 1 punktile d];

Or. en

Selgitus

Tegevdirektori vastutus agentuuri juhtimise eest on sätestatud artiklis 7.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EL) nr 912/2010
Artikkel 8 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) valmistab ette haldusnõukogu töö ja 
võtab haldusnõukogu tööst osa ilma 
hääleõiguseta;

(2) valmistab ette haldusnõukogu töö ja 
võtab haldusnõukogu tööst osa ilma 
hääleõiguseta artikli 5 lõike 5 teise lõigu 
kohaselt;

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EL) nr 912/2010
Artikkel 8 – punkt 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) rakendab haldusnõukogu tehtud 
otsuseid;

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EL) nr 912/2010
Artikkel 8 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) vastutab agentuuri iga-aastase 
tööprogrammi rakendamise eest 
haldusnõukogu kontrolli all, välja arvatud 
programmide III peatüki kohased osad;

(3) vastutab agentuuri mitmeaastase ja iga-
aastase tööprogrammi koostamise ja 
haldusnõukogule esitamise eest, välja 
arvatud osad, mille koostab ja võtab vastu 
turvalisuse akrediteerimise nõukogu 
kooskõlas artikli 11 lõike 3 punktidega b 
ja c;

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EL) nr 912/2010
Artikkel 8 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) vastutab agentuuri mitmeaastase ja 
iga-aastase tööprogrammi rakendamise 
eest, välja arvatud osad, mida rakendab 
turvalisuse akrediteerimise nõukogu 
esimees kooskõlas artikli 11a lõike 1 
punktiga b, ning haldusnõukogule nende 
rakendamise kohta aru andmise eest;
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Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EL) nr 912/2010
Artikkel 8 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) koostab igal aastal üldaruande 
projekti, võttes nõuetekohaselt arvesse 
turvalisuse akrediteerimise nõukogu 
esimehe tehtud tähelepanekuid III 
peatüki kohaste ülesannete kohta, ning 
esitab selle haldusnõukogule;

(6) koostab agentuuri tegevuse ja 
väljavaadete kohta aastaaruande, välja 
arvatud osad, mille koostab ja võtab vastu 
turvalisuse akrediteerimise nõukogu
kooskõlas artikli 11 lõike 3 punktiga d, 
ning esitab selle haldusnõukogule
heakskiitmiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EL) nr 912/2010
Artikkel 8 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) määrab kindlaks GNSSi agentuuri 
organisatsioonilise struktuuri ja esitab 
selle haldusnõukogule heakskiitmiseks;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See on hõlmatud muudatusettepanekus artikli 6 lõike 2 punkti i b lisamise kohta.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
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Määrus (EL) nr 912/2010
Artikkel 8 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) koostab tegevuskava hindamiste
järelduste ja soovituste järelevalve 
tagamiseks ning esitab komisjonile 
saavutatud tulemusi käsitleva 
poolaastaaruande;

(12) koostab tegevuskava artikli 26 
kohastest hinnangutest tulenevate
järelduste ja soovituste ning OLAFi 
juurdlustest ja kõigist sise- või 
välisauditite aruannetest johtuvate 
järelduste ja soovituste järelmeetmete 
kohta ning esitab komisjonile saavutatud 
tulemusi käsitleva poolaastaaruande;

Or. en

Selgitus

Sõnastust on ühtlustatud artikli 6 lõike 2 punktiga g.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EL) nr 912/2010
Artikkel 8 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlament või nõukogu võib 
tegevdirektorilt nõuda aruannet tema 
ülesannete täitmise kohta ja esinemist 
nimetatud institutsioonide ees.

Or. en

Selgitus

Lõik on toodud üle artiklist 15b.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7
Määrus (EL) nr 912/2010
Artikkel 8 a – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 6 lõike 2 punkti a kohase
agentuuri mitmeaastase programmiga on 
ette nähtud meetmed, mida agentuur 
täidab Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikliga 312 ettenähtud mitmeaastase 
finantsraamistikuga hõlmatud 
ajavahemikul, sealhulgas meetmed, mis on 
seotud rahvusvaheliste suhete ja 
teabevahetusega tema vastutusalasse 
kuuluvates valdkondades. Selles 
programmis määratakse kindlaks iga 
meetme jaoks eraldatud inimressursid ja 
rahalised vahendid. Selles võetakse arvesse 
artiklis 26 osutatud hindamiste tulemusi.

1. Nagu osutatud artikli 6 lõike 2 
punktis a, sisaldab agentuuri 
mitmeaastane tööprogramm eesmärke ja 
oodatavaid tulemusi, kaasa arvatud 
tulemusnäitajaid. See sisaldab meetmeid, 
mida agentuur täidab Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 312 ettenähtud 
mitmeaastase finantsraamistikuga 
hõlmatud ajavahemikul, sealhulgas 
meetmed, mis on seotud rahvusvaheliste 
suhete ja teabevahetusega tema 
vastutusalasse kuuluvates valdkondades,
ning selles on näidatud iga meetme jaoks 
eraldatud inimressursid ja rahalised 
vahendid. Selles võetakse arvesse artiklis 
26 osutatud hinnangute tulemusi.

Or. en

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7
Määrus (EL) nr 912/2010
Artikkel 8 a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Mitmeaastase tööprogrammi põhjal 
nähakse artikli 6 lõike 2 punktis b osutatud 
tööprogrammiga ette meetmed, mida 
agentuur viib ellu eesseisval aastal, 
sealhulgas meetmed, mis on seotud 
rahvusvaheliste suhete ja teabevahetusega 
tema vastutusalasse kuuluvates 
valdkondades. Selles programmis 
määratakse kindlaks iga meetme jaoks 
eraldatud inimressursid ja rahalised 
vahendid. See hõlmab teabe eesmärgil 
ülesandeid, mille komisjon on vajaduse 
korral andnud määruse (tulevase GNSSi 
määruse) artikli [15 lõike 1 punkti d] 
kohaselt agentuurile täitmiseks.

2. Artikli 6 lõike 2 punktis b osutatud iga-
aastane tööprogramm põhineb 
mitmeaastasel tööprogrammil. See 
sisaldab üksikasjalikke eesmärke ja 
oodatavaid tulemusi, kaasa arvatud 
tulemusnäitajaid. See sisaldab 
üksikasjalikku kirjeldust meetmete kohta, 
mida agentuur viib ellu eesseisval aastal, 
sealhulgas meetmed, mis on seotud 
rahvusvaheliste suhete ja teabevahetusega 
tema vastutusalasse kuuluvates 
valdkondades, ning selles on näidatud iga 
meetme jaoks eraldatud inimressursid ja 
rahalised vahendid, kooskõlas 
tegevuspõhise eelarvestamise ja juhtimise 
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põhimõtetega. Selles osutatakse selgelt 
võrreldes eelmise aastaga lisatud, 
muudetud ja tühistatud ülesannetele. See 
hõlmab teabe eesmärgil ülesandeid, mille 
komisjon on vajaduse korral andnud 
määruse (tulevase GNSSi määruse) artikli 
[15 lõike 1 punkti d] kohaselt agentuurile 
täitmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7
Määrus (EL) nr 912/2010
Artikkel 8a – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Tegevdirektor saadab haldusnõukogu 
vastuvõetud mitmeaastase ja iga-aastase 
tööprogrammi Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, komisjonile ja liikmesriikidele 
ning avaldab need. Tegevdirektorit ja 
turvalisuse akrediteerimise nõukogu 
esimeest võidakse kutsuda esitlema 
vastuvõetud iga-aastase tööprogrammi 
seda osa, mille eest nad vastutavad, 
Euroopa Parlamendi asjaomase 
komisjoni või asjaomaste komisjonide ette 
ja vastama parlamendiliikmete 
küsimustele.

Or. en

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7
Määrus (EL) nr 912/2010
Artikkel 8a – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artikli 8 punktis f osutatud iga-aastases 
üldaruandes antakse ülevaade agentuuri
tööprogrammi täitmisest.

3. Artikli 6 punktis f osutatud iga-aastane
aruanne sisaldab teavet järgmise kohta: 

a) mitmeaastase ja iga-aastase
tööprogrammi täitmine, sealhulgas 
tulemusnäitajad;
b) eelarve- ja personalipoliitika kava;
c) agentuuri haldus- ja 
sisekontrollisüsteemid;
d) sise- ja välisauditite leiud;
e) auditisoovituste järelmeetmed ja 
eelarve täitmisele heakskiidu andmise 
menetluse käigus esitatud soovitus;
f) tegevdirektori kinnitav avaldus.
Aastaaruanne avalikustatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 912/2010
Artikkel 11 – lõige 3 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) teeb vajadusel oma esimehe 
ettepanekute põhjal otsuseid agentuuri 
organisatsioonilise struktuuri kohta, mis 
on seotud käesolevas peatükis hõlmatud 
turvalisuse akrediteerimisega;

Or. en

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt a
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Määrus (EL) nr 912/2010
Artikkel 11 – lõige 3 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) kehtestab oma kodukorra. f) kehtestab oma kodukorra ja avalikustab 
selle;

Or. en

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt b
Määrus (EL) nr 912/2010
Artikkel 11 – lõige 7 – esimene lause

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Turvalisuse akrediteerimise nõukokku 
kuulub üks esindaja igast liikmesriigist, 
üks komisjonist ja üks kõrge esindaja 
juurest. 

7. Turvalisuse akrediteerimise nõukokku 
kuulub üks esindaja igast liikmesriigist, 
üks komisjonist ja üks kõrge esindaja 
juurest, kelle ametisse nimetamisel 
võetakse arvesse nende teadmisi 
turvalisuse akrediteerimisest ning 
asjaomaseid juhtimis-, haldusalaseid- ja 
eelarve haldamisalaseid oskusi. Komisjon, 
kõrge esindaja ja liikmesriigid püüavad 
saavutada meeste ja naiste 
tasakaalustatud esindatuse turvalisuse 
akrediteerimise nõukogus.

Or. en

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt b
Määrus (EL) nr 912/2010
Artikkel 11 – lõige 7 – teine lause

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Turvalisuse akrediteerimise nõukogu Turvalisuse akrediteerimise nõukogu 
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liikmete ametiaeg on neli aastat ja seda 
saab pikendada. 

liikmete ametiaeg on neli aastat ja seda 
saab pikendada. Komisjon, kõrge esindaja 
ja liikmesriigid püüavad piirata oma 
esindajate vahetumist turvalisuse 
akrediteerimise nõukogus.

Or. en

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt b
Määrus (EL) nr 912/2010
Artikkel 11 – lõige 8 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimehe võib kutsuda esinema Euroopa 
Parlamendi asjaomase komisjoni või 
komisjonide ette ja vastama 
parlamendiliikmete küsimustele.

Or. en

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10
Määrus (EL) nr 912/2010
Artikkel 11 a – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) korraldab turvalisuse akrediteerimise
nõukogu järelevalve all turvalisuse 
akrediteerimist;

a) valmistab ette turvalisuse 
akrediteerimise nõukogu tööd ja korraldab 
selle nõukogu järelevalve all turvalisuse 
akrediteerimist;

Or. en

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10
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Määrus (EL) nr 912/2010
Artikkel 11 a (uus) – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) hoolitseb turvalisuse akrediteerimise 
nõukogu kontrolli all agentuuri 
tööprogrammi käesoleva peatüki kohase 
osa elluviimise eest;

b) viib artikli 11 lõike 3 punktide b ja c 
kohaselt ja turvalisuse akrediteerimise 
nõukogu kontrolli all ellu agentuuri 
mitmeaastase ja iga-aastase tööprogrammi 
osi, mille see nõukogu on ette valmistanud 
ja heaks kiitnud;

Or. en

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13
Määrus (EL) nr 912/2010
Artikkel 15 b (uus) – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Haldusnõukogu nimetab tegevdirektori 
ametisse tema teeneid, dokumenteeritud 
haldamis- ja juhtimisoskust ning 
asjaomaseid teadmisi ja kogemusi silmas 
pidades komisjoni esitatud kandidaatide 
nimekirjast, mis koostatakse Euroopa Liidu 
Teatajas ja mujal avaldatud 
osalemiskutsete põhjal korraldatud avaliku 
konkursi alusel.

2. Kui Euroopa Parlament on andnud 
selleks kinnituse, nimetab haldusnõukogu 
tegevdirektori ametisse tema teeneid, 
dokumenteeritud haldamis- ja 
juhtimisoskust ning asjaomaseid teadmisi 
ja kogemusi silmas pidades komisjoni 
esitatud kandidaatide nimekirjast, mis 
koostatakse Euroopa Liidu Teatajas ja 
mujal avaldatud osalemiskutsete põhjal 
korraldatud avaliku konkursi alusel. 

Or. en

Selgitus

Samamoodi käitutakse Euroopa Pangandusjärelevalve (määrus nr 1093/2010), Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve (määrus nr 1094/2010) ja Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve (määrus nr 1095/2010) puhul.
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Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13
Määrus (EL) nr 912/2010
Artikkel 15 b – lõige 2 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne ametisse määramist kutsutakse 
esimeses lõigus osutatud nimekirja 
kandidaadid esinema Euroopa 
Parlamendi pädeva komisjoni ette ja 
vastama parlamendiliikmete küsimustele.

Or. en

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13
Määrus (EL) nr 912/2010
Artikkel 15 b (uus) – lõige 3 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Haldusnõukogu teatab tegevdirektori 
ametiaja pikendamise kavatsusest 
Euroopa Parlamendile. Ühe kuu jooksul 
enne sellist pikendamist võib
tegevdirektori kutsuda esinema Euroopa 
Parlamendi pädevate komisjonide ette ja 
vastama parlamendiliikmete küsimustele.

Or. en

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13
Määrus (EL) nr 912/2010
Artikkel 15 b – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Euroopa Parlament või nõukogu võib 
tegevdirektorilt nõuda aruannet tema 
ülesannete täitmise kohta ja esinemist 
nimetatud institutsioonide ees.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13
Määrus (EL) nr 912/2010
Artikkel 15 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Agentuur võib kasutada ka riikide 
lähetatud eksperte. Eksperdid on läbinud 
asjakohase julgeolekukontrolli.

Agentuur võib kasutada ka riikide 
lähetatud eksperte. Nimetatud eksperdid on 
läbinud asjakohase julgeolekukontrolli. 
Nende ekspertide suhtes ei kohaldata 
ametnike personalieeskirju ega muude 
teenistujate teenistustingimusi.
Haldusnõukogu võtab vastu otsuse, milles 
sätestatakse eeskirjad, mis käsitlevad 
liikmesriikide ekspertide lähetamist 
agentuuri. Enne otsuse tegemist 
konsulteerib haldusnõukogu III peatükis 
osutatud turvalisuse akrediteerimisega 
tegelevate riiklike ekspertide lähetamise 
asjus turvalisuse akrediteerimise 
nõukoguga ja võtab nõuetekohaselt 
arvesse tema tähelepanekuid.

Or. en

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18
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Määrus (EL) nr 912/2010
Artikkel 22 a (uus) – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tegevdirektor ning liikmesriikide ja 
komisjoni poolt ajutiselt lähetatud 
ametnikud esitavad kohustuste ja huvide 
deklaratsiooni, milles kinnitavad, et neil 
puuduvad otsesed või kaudsed huvid, 
mida võib pidada nende sõltumatust 
kahjustavaks. Need deklaratsioonid 
esitatakse ametisse astumisel kirjalikult ja
kui isiklik olukord peaks muutuma, siis 
esitatakse need uuesti.

1. Haldusnõukogu võtab vastu huvide 
konfliktide ennetamise ja lahendamise 
eeskirjad. Eeskirjad kehtivad kogu 
agentuurile ja need avalikustatakse. Enne 
eeskirjade vastuvõtmist konsulteerib 
haldusnõukogu turvalisuse 
akrediteerimise nõukoguga ja võtab 
nõuetekohaselt arvesse tema 
tähelepanekuid.

Or. en

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18
Määrus (EL) nr 912/2010
Artikkel 22 a (uus) – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ajutistes töörühmades osalevad 
väliseksperdid deklareerivad kirjalikult 
enne igat koosolekut, kus nad osalevad, 
huvid, mida võib pidada nende sõltumatust 
kahjustavateks, võttes arvesse päevakorda 
kantud punkte.

2. Lõikes 1 nimetatud eeskirjad hõlmavad 
vähemalt järgmist:

a) nõue, et haldusnõukogu ja turvalisuse 
akrediteerimise nõukogu liikmed, 
tegevdirektor, agentuuri töötajad ja riikide 
lähetatud eksperdid esitaksid kohustuste 
deklaratsiooni ja deklaratsiooni huvide 
kohta, mida võib pidada nende sõltumatust 
kahjustavaks;
b) nõue, et punktis a osutatud 
deklaratsioonid oleksid täpsed ja 
täielikud, need esitataks kõnealuse isiku 
ametisse astumisel kirjalikult, need 
esitataks uuesti, kui isiklik olukord peaks 
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muutuma, ning need avalikustataks;
c) selged ja objektiivsed punkti a kohaste 
deklaratsioonide hindamise kriteeriumid, 
kriteeriumide järjepideva kohaldamise 
tagamine ja selliste deklaratsioonide 
kontroll, juhuks kui nendega seoses tekib 
kahtlusi;
d) menetlus selle tagamiseks, et isik, kel 
on seoses koosolekute 
päevakorrapunktidega huve, mida võib 
pidada tema sõltumatust kahjustavaks, ei 
osale nende punktide arutamisel ega 
nende üle otsustamisel;
e) selged ja sidusad põhimõtted ja 
menetlused eeskirjade rikkumisega 
tegelemiseks, sealhulgas tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad 
karistused;
f) tegevdirektori, kõigi agentuuri 
töötajate, riikide lähetatud ekspertide ning 
haldusnõukogu ja turvalisuse 
akrediteerimise nõukogu liikmete 
kohustuslik nõuetekohane koolitus huvide 
konfliktide teemal;
g) küsimused seoses olukorraga, kus isik 
ei tööta enam agentuuris.

Or. en

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18
Määrus (EL) nr 912/2010
Artikkel 22 a (uus) – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Haldusnõukogu ja turvalisuse 
akrediteerimise nõukogu kehtestavad 
poliitika, mis aitab huvide konfliktid ära 
hoida.

välja jäetud

Or. en
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