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*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat). 
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan GNSS-viraston 
perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 912/2010 muuttamisesta
(COM(2013)0040 – C7-0031/2013 – 2013/0022(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2013)0040),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 172 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C7-0031/2013),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 17. huhtikuuta 2013 antaman 
lausunnon1,

– on kuullut alueiden komiteaa,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä 
budjettivaliokunnan ja talousarvion valvontavaliokunnan lausunnot (A7-0000/2013),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Eurooppalaisten 
satelliittinavigointijärjestelmien 

(4) Eurooppalaisten 
satelliittinavigointijärjestelmien 

                                               
1 EUVL C 198, 10.7.2013, s. 67.
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toteuttamisesta ja käytöstä annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (UE) n° xxx/2013, jolla 
korvataan asetus (EY) N:o 683/2008 ja 
joka tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 
2014, määritellään ohjelmien julkinen 
hallinnointijärjestelmä vuosiksi 2014–
2020. Asetuksella laajennetaan virastolle 
osoitettuja tehtäviä ja säädetään erityisesti, 
että virasto voi olla keskeisessä asemassa 
järjestelmien käytössä.

toteuttamisesta ja käytöstä annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) n° xxx/2013, jolla 
korvataan asetus (EY) N:o 683/2008 ja 
joka tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 
2014, määritellään ohjelmien julkinen 
hallinnointijärjestelmä vuosiksi 2014–
2020. Asetuksella annetaan komissiolle 
yleinen vastuu ohjelmista, ja komissio 
myös vastaa ohjelmien turvallisuuden 
varmistamisesta, järjestelmien ja niiden 
toiminnan turvallisuuden varmistaminen 
mukaan luettuna. Asetuksella 
laajennetaan lisäksi virastolle osoitettuja 
tehtäviä ja säädetään erityisesti, että virasto 
voi olla keskeisessä asemassa järjestelmien 
käytössä ja niiden käytöstä saatavan 
sosioekonomisen hyödyn maksimoinnissa.

Or. en

Perustelu

On tärkeää muistaa, että komissio on yleisesti vastuussa ohjelmista ja että se vastaa 
ohjelmien turvallisuuden varmistamisesta.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Lisäksi hyväksyntälautakunnan 
itsenäisyyden säilyttämiseksi ja 
kaikenlaisten eturistiriitojen välttämiseksi 
olisi hyödyllistä, että hyväksyntälautakunta 
ja sen alaisuuteen asetettu viraston 
henkilöstö suorittaisivat tehtäviään 
paikassa, jossa itsenäisyys ja 
riippumattomuus viraston muista toimista 
ja erityisesti järjestelmien käyttöön 
liittyvistä operatiivisista toimista on taattu, 
ja toisaalta että viraston 
henkilöstösäännöissä taattaisiin 
turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntätoimia 
suorittavan henkilökunnan itsenäisyys ja 

(9) Lisäksi hyväksyntälautakunnan 
itsenäisyyden säilyttämiseksi ja 
kaikenlaisten eturistiriitojen välttämiseksi 
on ensiarvoisen tärkeää, että 
hyväksyntälautakunta ja sen alaisuuteen 
asetettu viraston henkilöstö suorittaisivat 
tehtäviään itsenäisesti ja riippumatta
viraston muista toimista ja erityisesti 
järjestelmien käyttöön liittyvistä 
operatiivisista toimista, ja toisaalta että 
viraston henkilöstösäännöissä taattaisiin 
turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntätoimia 
suorittavan henkilökunnan itsenäisyys ja 
riippumattomuus viraston muita tehtäviä 
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riippumattomuus viraston muita tehtäviä 
hoitavaan henkilökuntaan nähden.

hoitavaan henkilökuntaan nähden.

Or. en

Perustelu

Turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntälautakunta sijaitsee samassa paikassa kuin muu virasto.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Lisäksi on syytä saattaa asetus (EU) 
N:o 912/2010 yhdenmukaiseksi 
periaatteiden kanssa, jotka sisältyvät 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission hajautettuja virastoja koskevaan 
yhteiseen lähestymistapaan, jonka nämä 
kolme toimielintä hyväksyivät 5 päivänä, 
26 päivänä sekä 12 päivänä kesäkuuta 
2012, erityisesti hallintoneuvoston 
päätösten hyväksymissääntöjen, 
hallintoneuvoston ja 
hyväksyntälautakunnan jäsenten sekä 
niiden puheenjohtajien toimikauden, 
monivuotisen työohjelman olemassa olon, 
hallintoneuvoston henkilöstöhallintoon 
liittyvien valtuuksien, asetuksen arvioinnin 
ja tarkistuksen, eturistiriitojen ehkäisyn ja 
arkaluonteisten turvaluokittelemattomien 
tietojen käsittelyn osalta.

(11) Lisäksi on syytä saattaa asetus (EU) 
N:o 912/2010 yhdenmukaiseksi 
periaatteiden kanssa, jotka sisältyvät 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission hajautettuja virastoja koskevaan 
yhteiseen lähestymistapaan, jonka nämä 
kolme toimielintä hyväksyivät 5 päivänä, 
26 päivänä sekä 12 päivänä kesäkuuta 
2012, erityisesti hallintoneuvoston 
päätösten hyväksymissääntöjen, 
hallintoneuvoston ja 
hyväksyntälautakunnan jäsenten sekä 
niiden puheenjohtajien toimikauden, 
monivuotisen työohjelman olemassa olon, 
hallintoneuvoston henkilöstöhallintoon 
liittyvien valtuuksien, asetuksen arvioinnin 
ja tarkistuksen, eturistiriitojen ehkäisyn ja 
hallinnan sekä arkaluonteisten 
turvaluokittelemattomien tietojen 
käsittelyn osalta.

Or. en

Perustelu

Tämä on sanamuoto, jonka nämä kolme toimielintä ovat hyväksyneet hajautettuja virastoja 
koskevalle yhteiselle lähestymistavalle.
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Eturistiriitojen ehkäisyn ja 
hallinnan kannalta on ensiarvoisen 
tärkeää, että virasto luo 
puolueettomuuteen, lahjomattomuuteen 
ja korkeisiin ammatillisiin vaatimuksiin 
perustuvan maineen ja ylläpitää kyseistä 
mainetta. Tällöin ei saisi koskaan olla 
perusteltua syytä epäillä, että päätöksiin 
voisivat vaikuttaa edut, jotka ovat 
ristiriidassa viraston aseman kanssa koko 
unionia palvelevana elimenä, tai yksityiset 
edut tai viraston henkilöstön, kansallisen 
asiantuntijan, hallintoneuvoston tai 
hyväksyntälautakunnan jonkin jäsenen 
kytkökset, jotka luovat tai voivat luoda 
ristiriidan liittyen kyseisen henkilön 
virallisten tehtävien asianmukaiseen 
hoitamiseen. Euroopan parlamentti on 
ilmaissut olevansa huolestunut tiettyjen 
virastojen eturistiriidoista ja pyytänyt 
tilintarkastustuomioistuinta tekemään 
perusteellisen analyysin. 
Hallintoneuvoston olisi siksi vahvistettava 
tähän liittyen koko virastoa koskevat 
kattavat säännöt. Kyseisissä säännöissä 
tulee ottaa huomioon 
tilintarkastustuomioistuimen vuonna 
2012 erityiskertomuksessaan nro 15 
esittämät suositukset.

Or. en

Tarkistus 5

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

Komission teksti Tarkistus

 Viraston perustamista ja toimintaa Viraston perustamista ja toimintaa 
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vastaanottavissa jäsenvaltioissa tai 
kolmansissa maissa samoin kuin kyseisten 
jäsenvaltioiden ja maiden viraston 
toimitusjohtajalle, hallintoneuvoston 
jäsenille ja viraston henkilöstölle sekä 
näiden perheenjäsenille myöntämiä 
etuuksia koskevista määräyksistä sovitaan 
viraston ja jäsenvaltioiden tai viraston ja 
kolmansien maiden välisillä 
erityisjärjestelyillä. Hallintoneuvosto 
hyväksyy nämä erityisjärjestelyt.

vastaanottavissa jäsenvaltioissa tai 
kolmansissa maissa samoin kuin kyseisten 
jäsenvaltioiden ja maiden viraston
toimitusjohtajalle, hallintoneuvoston ja 
hyväksyntälautakunnan jäsenille ja 
viraston henkilöstölle sekä näiden 
perheenjäsenille myöntämiä etuuksia 
koskevista määräyksistä sovitaan viraston 
ja jäsenvaltioiden tai viraston ja 
kolmansien maiden välisillä 
erityisjärjestelyillä. Hallintoneuvosto 
hyväksyy nämä erityisjärjestelyt.

Or. en

Tarkistus 6

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 912/2010
5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

 Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on 
neljä vuotta, joka voidaan uusia.

Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on 
neljä vuotta, joka voidaan uusia. Euroopan 
parlamentin, komission ja jäsenvaltioiden 
on pyrittävä rajoittamaan edustajiensa 
vaihtuvuutta hallintoneuvostossa.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta
Asetus (EU) N:o 912/2010
5 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Puheenjohtaja voidaan kutsua antamaan 
lausunto yhdelle tai useammalle 
Euroopan parlamentin asiaankuuluvalle 
valiokunnalle ja vastaamaan valiokunnan 
jäsenten esittämiin kysymyksiin.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta
Asetus (EU) N:o 912/2010
5 artikla – 4 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Hallintoneuvostolla on valta erottaa 
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Or. en

Perustelu

Hallintoneuvosto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, mutta sillä ei ole valtaa 
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erottaa niitä, mikä voisi tietyissä olosuhteissa olla tarpeen. Hyväksyntälautakunnalla on 
lisäksi tämä valta puheenjohtajansa ja varapuheenjohtajansa suhteen.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – c alakohta
Asetus (EU) N:o 912/2010
5 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan valitseminen sekä 
talousarvion ja työohjelmien 
hyväksyminen edellyttävät kaikkien 
äänioikeutettujen jäsenten kahden 
kolmasosan enemmistöä.”

Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan valitseminen ja 
erottaminen sekä talousarvion ja 
työohjelmien hyväksyminen edellyttävät 
kaikkien äänioikeutettujen jäsenten kahden 
kolmasosan enemmistöä.”

Or. en

Tarkistus 11

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

Komission teksti Tarkistus

a) hyväksyä viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 312 artiklassa 
tarkoitetun rahoituskehyksen 
ensimmäisenä toteutusvuonna viraston 
monivuotisen työohjelman monivuotisen 
rahoituskehyksen kattamaksi ajanjaksoksi 
sen jälkeen, kun se on liittänyt 
työohjelmaan hyväksyntälautakunnan 
11 artiklan 3 kohdan b alakohdan 
mukaisesti laatiman osan ja saatuaan 
komissiolta lausunnon;

a) hyväksyä viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 312 artiklassa 
tarkoitetun rahoituskehyksen 
ensimmäisenä toteutusvuonna viraston 
monivuotisen työohjelman monivuotisen 
rahoituskehyksen kattamaksi ajanjaksoksi 
sen jälkeen, kun se on liittänyt 
työohjelmaan hyväksyntälautakunnan 
11 artiklan 3 kohdan b alakohdan 
mukaisesti laatiman osan ja saatuaan 
komissiolta lausunnon sekä kuultuaan 
Euroopan parlamenttia;

Or. en
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Perustelu

Yhteisen lähestymistavan mukaisesti parlamenttia tulee kuulla monivuotisesta työohjelmasta.

Tarkistus 12

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

Komission teksti Tarkistus

i) hyväksyä työjärjestyksensä. i) hyväksyä työjärjestyksensä ja julkaista 
se;

Or. en

Tarkistus 13

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

Komission teksti Tarkistus

i a) hyväksyä toimitusjohtajan 
ehdotuksesta petostentorjuntastrategia, 
joka on oikeasuhteinen petokseen 
liittyviin riskeihin nähden ottaen 
huomioon toteutettavien toimenpiteiden 
kustannus-hyötyanalyysin;

Or. en

Perustelu

Toimitusjohtajan on laadittava petostentorjuntastrategia ja toimitettava se 
hallintoneuvostolle, mutta hallintoneuvostolla ei ole valtaa hyväksyä strategiaa.

Tarkistus 14

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

Komission teksti Tarkistus

i b) tehdä toimitusjohtajan ehdotusten 
perusteella tarvittaessa päätöksiä viraston 
organisaatiorakenteista lukuun ottamatta 
rakenteita, jotka liittyvät III luvun 
kattamiin turvallisuusjärjestelyjen 
hyväksyntätoimiin.

Or. en

Perustelu

Hallintoneuvoston tulee tehdä päätökset sisäisistä rakenteista toimitusjohtajan ehdotuksesta.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EU) N:o 912/2010
6 artikla – 3 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Hallintoneuvosto vahvistaa myös 
15 c artiklassa tarkoitettujen kansallisten 
asiantuntijoiden siirtämistä koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt, sen jälkeen, 
kun se on kuullut hyväksyntälautakuntaa 
ja ottanut asianmukaisesti huomioon sen 
havainnot.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä säännös siirretään 15 c artiklaan.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
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Asetus (EU) N:o 912/2010
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vaikuttamatta komission ja 
hallintoneuvoston valtuuksiin 
toiminnanjohtaja hoitaa tehtäviään 
riippumattomasti eikä pyydä eikä ota 
vastaan ohjeita hallituksilta tai muilta 
elimiltä.

Or. en

Tarkistus 17

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

Komission teksti Tarkistus

a) toimitusjohtaja edustaa virastoa lukuun 
ottamatta toimia ja päätöksiä, joita 
toteutetaan ja jotka tehdään II ja III luvun 
mukaisesti, ja vastaa sen hallinnosta. Hän 
allekirjoittaa komission ja viraston välillä 
[tuleva GNSS] asetuksen 15 artiklan 
1 kohdan d alakohdan mukaisesti tehdyt 
tehtävien siirtoa koskevat sopimukset;

a) toimitusjohtaja edustaa virastoa lukuun 
ottamatta toimia ja päätöksiä, joita 
toteutetaan ja jotka tehdään II ja III luvun 
mukaisesti, ja vastaa sen päivittäisen 
toiminnan hallinnoinnista. Hän 
allekirjoittaa komission ja viraston välillä 
[tuleva GNSS] asetuksen 15 artiklan 
1 kohdan d alakohdan mukaisesti tehdyt 
tehtävien siirtoa koskevat sopimukset;

Or. en

Perustelu

7 artiklassa säädetään, että viraston johtaminen on toimitusjohtajan vastuulla.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Asetus (EU) N:o 912/2010
8 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

b) hän valmistelee hallintoneuvoston 
työskentelyn ja osallistuu 
hallintoneuvoston työskentelyyn ilman 
äänioikeutta;

b) hän valmistelee hallintoneuvoston 
työskentelyn ja osallistuu 
hallintoneuvoston työskentelyyn ilman 
äänioikeutta, jollei 5 artiklan 5 kohdan 
toisesta alakohdasta muuta johdu;

Or. en

Tarkistus 19

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

Komission teksti Tarkistus

b a) hän toteuttaa hallintoneuvoston 
tekemät päätökset;

Or. en

Tarkistus 20

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

Komission teksti Tarkistus

c) hän huolehtii viraston työohjelmien
täytäntöönpanosta hallintoneuvoston
valvonnassa, lukuun ottamatta III luvun 
kattamia työohjelmien osia;

c) hän huolehtii viraston monivuotisen ja 
vuosittaisen työohjelman valmistelusta ja 
niiden toimittamisesta hallintoneuvostolle, 
lukuun ottamatta hyväksyntälautakunnan 
11 artiklan 3 kohdan b ja c alakohdan 
mukaisesti valmistelemia ja hyväksymiä
työohjelmien osia;

Or. en
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Tarkistus 21

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

Komission teksti Tarkistus

c a) hän huolehtii viraston monivuotisen 
ja vuosittaisen työohjelman 
täytäntöönpanosta, lukuun ottamatta 
hyväksyntälautakunnan puheenjohtajan 
11 a artiklan 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti täytäntöön panemia 
työohjelmien osia, sekä raportoi 
hallintoneuvostolle työohjelmien 
täytäntöönpanosta;

Or. en

Tarkistus 22

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

Komission teksti Tarkistus

f) hän valmistelee vuosittain luonnoksen 
yleiskertomukseksi ja ottaa tässä 
asianmukaisesti huomioon 
hyväksyntälautakunnan puheenjohtajan 
huomiot III luvun kattamista toimista
sekä toimittaa sen hallintoneuvostolle;

f) hän valmistelee viraston toimintaa ja
näkymiä koskevan vuosikertomuksen,
lukuun ottamatta hyväksyntälautakunnan 
11 artiklan 3 kohdan d alakohdan 
mukaisesti valmistelemaa ja hyväksymää 
vuosikertomuksen osaa, sekä toimittaa 
vuosikertomuksen hallintoneuvoston
hyväksyttäväksi;

Or. en

Tarkistus 23

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

Komission teksti Tarkistus

h) hän määrittelee viraston 
organisaatiorakenteen ja toimittaa sen 
hallintoneuvoston hyväksyttäväksi;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Teksti sisältyy 6 artiklan 2 kohdan i b alakohtaan lisättävään tarkistukseen.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Asetus (EU) N:o 912/2010
8 artikla – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

l) hän laatii toimintasuunnitelman tehtyjen 
arviointien mukaisten päätelmien ja 
suositusten edellyttämien jatkotoimien 
varmistamiseksi ja toimittaa komissiolle 
puolivuosittain kertomuksen tapahtuneesta 
edistymisestä;

l) hän laatii toimintasuunnitelman 
26 artiklan mukaisesti tehtyjen arviointien,
Euroopan petostentorjuntaviraston 
(OLAF) suorittamien tutkimusten sekä 
sisäisten ja ulkoisten 
tarkastuskertomusten päätelmien ja 
suositusten edellyttämien jatkotoimien 
toteuttamiseksi ja toimittaa komissiolle 
puolivuosittain kertomuksen tapahtuneesta 
edistymisestä;

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistettu 6 artiklan 2 kohdan g alakohdan kanssa.

Tarkistus 25

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

Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
pyytää toimitusjohtajaa antamaan 
kertomuksen tehtäviensä suorittamisesta 
sekä antamaan lausunnon näille 
toimielimille.

Or. en

Perustelu

Siirretty 15 b artiklasta.

Tarkistus 26

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

Komission teksti Tarkistus

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

1. Edellä 6 artiklan 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettu viraston monivuotinen 
työohjelma sisältää tavoitteet ja 
odotettavissa olevat tulokset, 
tulosindikaattorit mukaan luettuina. 
Työohjelma sisältää toimet, jotka viraston 
on suoritettava Euroopan unionin
toiminnasta tehdyn sopimuksen 312 
artiklassa tarkoitetun monivuotisen 
rahoituskehyksen kattamalla ajanjaksolla ja 
joihin kuuluvat muun muassa viraston 
vastuulla oleviin kansainvälisiin suhteisiin 
ja viestintään liittyvät toimet, ja 
työohjelmassa ilmoitetaan kuhunkin 
toimeen osoitetut taloudelliset ja 
henkilöresurssit. Siinä otetaan huomioon 
26 artiklassa tarkoitetut arviointien 
tulokset.

Or. en



PR\1001240FI.doc 19/28 PE510.725v03-00

FI

Tarkistus 27

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

Komission teksti Tarkistus

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

2. Edellä 6 artiklan 2 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettu viraston vuotuinen työohjelma
perustuu monivuotiseen työohjelmaan. Se 
sisältää yksityiskohtaiset tavoitteet ja 
odotettavissa olevat tulokset, 
tulosindikaattorit mukaan luettuina. 
Työohjelma sisältää yksityiskohtaisen 
kuvauksen toimista, jotka viraston on 
suoritettava seuraavan vuoden aikana ja 
joihin kuuluu muun muassa viraston 
vastuulla oleviin kansainvälisiin suhteisiin 
ja viestintään liittyvät toimet, ja 
työohjelmassa ilmoitetaan kuhunkin 
toimeen osoitetut taloudelliset ja 
henkilöresurssit toimintoperusteisen 
budjetoinnin ja johtamisen periaatteita 
noudattaen. Siinä on ilmoitettava 
selkeästi, mitkä toiminnot on lisätty tai 
poistettu tai mitä toimia on muutettu 
edelliseen vuoteen verrattuna. Siinä 
annetaan tiedoksi tehtävät, jotka komissio 
on tarvittaessa siirtänyt virastolle asetuksen 
(tuleva GNSS) 15 artiklan 1 kohdan 
d alakohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 28

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Hallintoneuvoston hyväksyttyä 
monivuotisen ja vuosittaisen työohjelman 
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toimitusjohtaja toimittaa ne Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja 
jäsenvaltioille sekä julkaisee ne. 
Toimitusjohtaja ja 
hyväksyntälautakunnan puheenjohtaja 
voidaan kutsua esittämään yhdelle tai 
useammalle Euroopan parlamentin 
asiaankuuluvalle valiokunnalle se 
hyväksytyn vuosittaisen työohjelman osa, 
joka kuuluu valiokunnan 
vastuualueeseen, ja vastaamaan 
valiokunnan jäsenten esittämiin 
kysymyksiin.

Or. en

Tarkistus 29

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 912/2010
11 artikla – 3 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) tehdä puheenjohtajansa ehdotusten 
perusteella tarvittaessa päätöksiä viraston 
organisaatiorakenteista, jotka liittyvät 
tämän luvun kattamiin 
turvallisuusjärjestelyjen 
hyväksyntätoimiin;

Or. en

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 912/2010
11 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) vahvistaa työjärjestyksensä.” f) vahvistaa työjärjestyksensä ja julkaisee 
sen;

Or. en

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b alakohta
Asetus (EU) N:o 912/2010
11 artikla – 7 kohta – ensimmäinen virke

Komission teksti Tarkistus

7. Hyväksyntälautakunnassa on yksi 
edustaja kustakin jäsenvaltiosta, yksi 

7. Hyväksyntälautakunnassa on yksi 
edustaja kustakin jäsenvaltiosta, yksi 
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edustaja komissiosta ja yksi korkean 
edustajan edustaja. 

edustaja komissiosta ja yksi korkean 
edustajan edustaja, jotka nimitetään 
heidän turvallisuusjärjestelyjen 
hyväksyntätoimia koskevan tietämyksensä 
perusteella ja ottaen huomioon asiaan 
liittyvät johtamis-, hallinnolliset ja 
talousarvion hoitoon liittyvät taidot. 
Komission, unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 
ja jäsenvaltioiden on pyrittävä 
varmistamaan naisten ja miesten 
tasapuolinen edustus 
hyväksyntälautakunnassa.

Or. en

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b alakohta
Asetus (EU) N:o 912/2010
11 artikla – 7 kohta – toinen virke

Komission teksti Tarkistus

Hyväksyntälautakunnan jäsenten 
toimikausi on neljä vuotta, joka voidaan 
uusia.

Hyväksyntälautakunnan jäsenten 
toimikausi on neljä vuotta, joka voidaan 
uusia. Komission, unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 
ja jäsenvaltioiden on pyrittävä 
rajoittamaan edustajiensa vaihtuvuutta 
hyväksyntälautakunnassa.

Or. en

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b alakohta
Asetus (EU) N:o 912/2010
11 artikla – 8 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Puheenjohtaja voidaan kutsua antamaan 
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lausunto yhdelle tai useammalle 
Euroopan parlamentin asiaankuuluvalle 
valiokunnalle ja vastaamaan valiokunnan 
jäsenten esittämiin kysymyksiin.

Or. en

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Asetus (EU) N:o 912/2010
11 a artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hallinnoida turvallisuusjärjestelyjen 
hyväksyntätoimia hyväksyntälautakunnan
alaisuudessa;

a) valmistella hyväksyntälautakunnan 
työtä ja hallinnoida kyseisen lautakunnan 
turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntätoimia;

Or. en

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Asetus (EU) N:o 912/2010
11 a artikla (uusi) – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) huolehtia hyväksyntälautakunnan 
valvonnassa viraston työohjelmien tähän 
lukuun liittyvien osien täytäntöönpanosta;

b) panna täytäntöön 
hyväksyntälautakunnan 11 artiklan 
3 kohdan b ja c alakohdan mukaisesti 
valmistelemia ja hyväksymiä viraston
monivuotisen ja vuosittaisen työohjelman 
osia kyseisen lautakunnan valvonnassa;

Or. en

Tarkistus 37

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

Komission teksti Tarkistus

2. Hallintoneuvosto nimittää 
toimitusjohtajan tämän ansioiden ja 
todistuksin osoitettujen hallinnollisten ja 
johtamistaitojen sekä tehtävään soveltuvan 
pätevyyden ja kokemuksen perusteella 
komission ehdottamalta ehdokkaiden 
listalta, joka on laadittu Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä ja muissa julkaisuissa 
julkaistun kiinnostuksenilmaisupyynnön 
jälkeen järjestetyn avoimen kilpailun 
perusteella.

2. Hallintoneuvosto nimittää Euroopan 
parlamentin vahvistuksen saatuaan 
toimitusjohtajan tämän ansioiden ja 
todistuksin osoitettujen hallinnollisten ja 
johtamistaitojen sekä tehtävään soveltuvan 
pätevyyden ja kokemuksen perusteella 
komission ehdottamalta ehdokkaiden 
listalta, joka on laadittu Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä ja muissa julkaisuissa 
julkaistun kiinnostuksenilmaisupyynnön 
jälkeen järjestetyn avoimen kilpailun 
perusteella. 

Or. en

Perustelu

Samaa lähestymistapaa käytetään Euroopan pankkiviranomaiseen (asetus 1093/2010), 
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiseen (asetus 1094/2010) ja Euroopan vakuutus- ja 
lisäeläkeviranomaiseen (asetus 1095/2010).

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Asetus (EU) N:o 912/2010
15 b artikla – 2 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetussa 
luettelossa mainitut ehdokkaat kutsutaan 
ennen nimittämistä antamaan lausunto 
Euroopan parlamentin asiasta vastaavalle 
valiokunnalle ja vastaamaan valiokunnan 
jäsenten esittämiin kysymyksiin.

Or. en
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Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Asetus (EU) N:o 912/2010
15 b artikla (uusi) – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Hallintoneuvosto ilmoittaa Euroopan 
parlamentille aikeestaan jatkaa 
toimitusjohtajan toimikautta. 
Toimitusjohtaja voidaan kutsua yhtä 
kuukautta ennen tällaisen määräajan 
pidentämistä antamaan lausunto 
Euroopan parlamentin asiasta vastaavalle 
valiokunnalle ja vastaamaan valiokunnan 
jäsenten esittämiin kysymyksiin.

Or. en

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Asetus (EU) N:o 912/2010
15 b artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
pyytää toimitusjohtajaa antamaan 
kertomuksen tehtäviensä suorittamisesta 
sekä antamaan lausunnon näille 
toimielimille.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Asetus (EU) N:o 912/2010
15 c artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

 Virasto voi käyttää myös kansallisia 
asiantuntijoita. Kansallisista 
asiantuntijoista on oltava asianmukaiset 
turvallisuusselvitykset.”

Virasto voi hyödyntää kansallisia 
asiantuntijoita. Kansallisista 
asiantuntijoista on oltava asianmukaiset 
turvallisuusselvitykset. Näihin 
asiantuntijoihin ei sovelleta 
henkilöstösääntöjä eikä muuta 
henkilöstöä koskevia palvelussuhteen 
ehtoja.
Hallintoneuvosto tekee päätöksen, jossa 
annetaan säännökset kansallisten 
asiantuntijoiden tilapäisestä siirtämisestä 
viraston palvelukseen. Sen on ennen 
päätöksen hyväksymistä kuultava 
hyväksyntälautakuntaa III luvussa 
tarkoitettujen turvallisuusjärjestelyjen 
hyväksyntätoimiin osallistuvien 
kansallisten asiantuntijoiden tilapäisestä 
siirtämisestä ja otettava asianmukaisesti 
huomioon sen näkemykset.”

Or. en

Tarkistus 42

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

Komission teksti Tarkistus

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

1. Hallintoneuvosto vahvistaa säännöt 
eturistiriitojen ehkäisemisestä ja 
hallinnasta. Sääntöjä sovelletaan koko 
virastossa, ja ne julkistetaan. 
Hallintoneuvoston on ennen sääntöjen 
hyväksymistä kuultava 
hyväksyntälautakuntaa ja otettava 
asianmukaisesti huomioon sen 
näkemykset.
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henkilökohtaisen tilanteen muuttuessa.

Or. en

Tarkistus 43

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

Komission teksti Tarkistus

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

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa 
säännöissä on vähintään

a) vaadittava, että hallintoneuvoston ja 
hyväksyntälautakunnan jäsenet, 
toimitusjohtaja, viraston henkilöstö ja 
kansalliset asiantuntijat antavat 
sitoumuksistaan ja etunäkökohdistaan 
ilmoituksen, jossa he vakuuttavat, ettei 
heidän riippumattomuuttaan 
mahdollisesti vaarantavia etunäkökohtia 
ole;
b) vaadittava, että a alakohdassa 
tarkoitettujen ilmoitusten on oltava 
totuudenmukaisia ja täydellisiä, että ne 
tehdään kirjallisina kyseisten henkilöiden 
palvelukseen ottamisen yhteydessä, että ne 
uusitaan henkilökohtaisen tilanteen 
muuttuessa ja että ne julkaistaan;
c) oltava selkeät ja objektiiviset 
etunäkökohdista annettavien, a 
alakohdan mukaisten ilmoitusten 
arviointikriteerit, varmistettava kyseisten 
kriteerien johdonmukainen soveltaminen 
ja säädettävä kaikkien vastaavien 
ilmoitusten todentamisesta, mikäli siihen 
liittyen ilmenee huolenaiheita;
d) kuvattava prosessi, jolla varmistetaan, 
että henkilö, jonka riippumattomuus 
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vaarantuu mahdollisesti esityslistalla 
oleviin asioihin liittyvien etunäkökohtien 
johdosta, ei osallistu kyseistä asiaa 
koskevaan keskusteluun tai 
päätöksentekoon;
e) noudatettava selkeää ja 
johdonmukaista politiikkaa ja 
menettelyjä, jotka kohdistetaan sääntöjen 
rikkomisiin, mukaan luettuina tehokkaat, 
oikeasuhteiset ja varoittavat 
seuraamukset;
f) tarjottava eturistiriitoja koskevaa 
asianmukaista pakollista koulutusta 
toimitusjohtajalle, koko viraston 
henkilöstölle, kansallisille asiantuntijoille 
ja hallintoneuvoston sekä 
hyväksyntälautakunnan jäsenille;
g) huomioitava tilanteeseen liittyvät 
kysymykset sen jälkeen, kun henkilön 
työsuhde viraston kanssa on päättynyt.

Or. en

Tarkistus 44

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en


