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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a 
jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai GNSS Ügynökség létrehozásáról szóló 912/2010/EK rendeletnek az 
ügyvezető igazgatói hivatali idő tekintetében történő módosításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2013)0040 – C7-0031/2013 – 2013/0022(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2013)0040),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
172. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C7-0031/2013),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. április 17-i véleményére1,

– a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Költségvetési 
Bizottság és a Költségvetési Ellenőrző Bizottság véleményére (A7-0000/2013),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet ismét a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy ha a javaslat helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

                                               
1 HL C 198., 2013.7.10., 67. o.
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 683/2008/EK rendelet helyébe lépő
és 2014. január 1-jén hatályba lépő, az 
európai műholdas rádiónavigációs 
rendszerek létrehozásáról és 
üzemeltetéséről szóló xxx/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet a 
2014–2020 közötti időszakra vonatkozóan 
meghatározza a programok 
közirányításának keretét. Bővíti az 
Ügynökség feladatait, és különösen előírja, 
hogy az Ügynökség jelentős szerepet 
játszhat a rendszerek üzemeltetésében.

(4) A 683/2008/EK rendelet helyébe lépő 
és 2014. január 1-jén hatályba lépő, az 
európai műholdas rádiónavigációs 
rendszerek létrehozásáról és 
üzemeltetéséről szóló xxx/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet a 
2014–2020 közötti időszakra vonatkozóan 
meghatározza a programok 
közirányításának keretét. A programokkal 
kapcsolatban általános felelősséget ruház 
a Bizottságra és felelőssé teszi a 
Bizottságot a programok biztonságának, 
többek között a rendszerek biztonságának 
és működésének biztosításáért. Ezen 
túlmenően bővíti az Ügynökség feladatait, 
és különösen előírja, hogy az Ügynökség 
jelentős szerepet játszhat a rendszerek 
üzemeltetésében és azok társadalmi-
gazdasági előnyeinek maximalizálásában.

Or. en

Indokolás

Fontos emlékeztetni arra, hogy a Bizottságra általános felelősség hárul a programokkal 
kapcsolatban és felelős azok biztonságának biztosításáért.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Biztonsági Akkreditációs Tanács 
önállóságának és az összeférhetetlenségek 
elkerülésének érdekében továbbá egyrészt 
a Biztonsági Akkreditációs Tanácsnak és 
az ellenőrzése alatt álló ügynökségi 
személyi állománynak olyan helyen kell 
végeznie a munkáját, amely biztosítja az 
Ügynökség többi tevékenységével, 
különösen a rendszerek üzemeltetéséhez 
kapcsolódó működési tevékenységekkel 

(9) A Biztonsági Akkreditációs Tanács 
önállóságának és az összeférhetetlenségek 
elkerülésének érdekében továbbá egyrészt 
elengedhetetlen, hogy a Biztonsági 
Akkreditációs Tanács és az ellenőrzése 
alatt álló ügynökségi személyi állomány
önállóan és függetlenül végezze a 
munkáját az Ügynökség többi 
tevékenységével, különösen a rendszerek 
üzemeltetéséhez kapcsolódó működési 
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szembeni önállóságot és függetlenséget, 
másrészt a személyi állomány 
vonatkozásában az Ügynökség belső
szabályainak biztosítaniuk kell a biztonsági 
akkreditációs tevékenységeket végző
személyi állománynak az Ügynökség más 
tevékenységeit végző személyi 
állománnyal szembeni önállóságát és 
függetlenségét.

tevékenységekkel kapcsolatban, másrészt 
a személyi állomány vonatkozásában az 
Ügynökség belső szabályainak 
biztosítaniuk kell a biztonsági 
akkreditációs tevékenységeket végző
személyi állománynak az Ügynökség más 
tevékenységeit végző személyi 
állománnyal szembeni önállóságát és 
függetlenségét.

Or. en

Indokolás

A Biztonsági Akkreditációs Tanács ugyanazon a helyen található, mint az Ügynökség többi 
része.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A 912/2010/EU rendeletet továbbá 
összhangba kell hozni a Parlament, a 
Tanács és a Bizottság decentralizált 
ügynökségekre vonatkozó, az e három 
intézmény által 2012. július 5-én, június 
26-án, illetve június 12-én elfogadott közös 
megközelítésében szereplő elvekkel, 
különösen az Igazgatótanács 
határozatainak elfogadására vonatkozó 
szabályok, az Igazgatótanács és a 
Biztonsági Akkreditációs Tanács tagjai és 
elnökei megbízatásának időtartama, a 
többéves munkaprogram megléte, az 
Igazgatótanács személyzeti irányítási 
hatásköre, a rendelet értékelése és 
felülvizsgálata, az összeférhetetlenségek 
megelőzése és a nem minősített bizalmas 
információk kezelése tekintetében.

(11) A 912/2010/EU rendeletet továbbá 
összhangba kell hozni a Parlament, a 
Tanács és a Bizottság decentralizált 
ügynökségekre vonatkozó, az e három 
intézmény által 2012. július 5-én, június 
26-án, illetve június 12-én elfogadott közös 
megközelítésében szereplő elvekkel, 
különösen az Igazgatótanács 
határozatainak elfogadására vonatkozó 
szabályok, az Igazgatótanács és a 
Biztonsági Akkreditációs Tanács tagjai és 
elnökei megbízatásának időtartama, a 
többéves munkaprogram megléte, az 
Igazgatótanács személyzeti irányítási 
hatásköre, a rendelet értékelése és 
felülvizsgálata, az összeférhetetlenségek 
megelőzése és kezelése és a nem minősített 
bizalmas információk kezelése 
tekintetében.

Or. en
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Indokolás

Ez tükrözi a három intézmény által a decentralizált ügynökségekre vonatkozóan elfogadott 
közös megközelítés megfogalmazását.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Ami az összeférhetetlenségek 
megelőzését és kezelését illeti, 
elengedhetetlen, hogy az Ügynökség a 
pártatlanság, feddhetetlenség és a magas 
szakmai színvonal tekintetében jó hírnevet 
szerezzen és tartson fenn. Soha nem 
fordulhat elő, hogy jogos okkal
feltételezzék, hogy a határozatokat 
befolyásolhatják az Unió egészét szolgáló 
Ügynökség szerepével való 
összeférhetetlenségek vagy 
magánérdekek, vagy az Ügynökség 
személyi állománya bármely tagjának 
vagy a kirendelt nemzetei szakértőnek, 
vagy az Igazgatótanács vagy a Biztonsági 
Akkreditációs Tanács bármely tagjának 
kapcsolatai, amelyek ténylegesen vagy 
eshetőlegesen ellentétben állnak az 
érintett személy hivatali kötelességeinek 
megfelelő teljesítésével. Az Európai 
Parlament aggodalmát fejezte ki az egyes 
ügynökségeknél tapasztalható 
összeférhetetlenségek miatt, és felkérte a 
Számvevőszéket, hogy végezzen átfogó 
elemzést. Az Igazgatótanácsnak ezért 
átfogó szabályokat kell elfogadnia e 
kérdéssel kapcsolatban, amelyek az egész 
Ügynökségre kiterjednek. E szabályoknak 
figyelembe kell venniük a Számvevőszék 
által a 2012. évi 15. sz. különjelentésében 
közzétett ajánlásokat.

Or. en
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
912/2010/EU rendelet
4 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ügynökségnek a tagállamokban és 
harmadik fogadó országokban történő
felállítására és működésére, valamint ezen 
tagállamok és harmadik országok által az 
Ügynökség ügyvezető igazgatója, 
Igazgatótanácsának tagjai, alkalmazottai és 
azok családtagjai részére nyújtott 
kedvezményekre vonatkozó 
rendelkezésekkel kapcsolatban az 
Ügynökség és az adott tagállam, illetve 
harmadik ország különleges 
rendelkezéseket fogad el. Az 
Igazgatótanács jóváhagyja az említett 
különleges rendelkezéseket.

Az Ügynökségnek a tagállamokban és 
harmadik fogadó országokban történő
felállítására és működésére, valamint ezen 
tagállamok és harmadik országok által az 
Ügynökség ügyvezető igazgatója, 
Igazgatótanácsának és a Biztonsági 
Akkreditációs Tanácsnak a tagjai, 
alkalmazottai és azok családtagjai részére 
nyújtott kedvezményekre vonatkozó 
rendelkezésekkel kapcsolatban az 
Ügynökség és az adott tagállam, illetve 
harmadik ország különleges 
rendelkezéseket fogad el. Az 
Igazgatótanács jóváhagyja az említett 
különleges rendelkezéseket.

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont
912/2010/EU rendelet
5 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Igazgatótanács tagjait az ügynökség 
feladataival kapcsolatos ismereteik 
alapján kell kinevezni, a vonatkozó 
vezetői, adminisztratív és költségvetési 
eljárásokhoz kapcsolódó készségeik 
figyelembevételével. Az Európai 
Parlament, a Bizottság és a tagállamok 
törekednek arra, hogy az 
Igazgatótanácson belül a férfiak és a nők 
kiegyensúlyozott képviselete valósuljon 
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meg.

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont
912/2010/EU rendelet
5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Igazgatótanács tagjainak hivatali ideje 
négy év, amely megújítható.

Az Igazgatótanács tagjainak hivatali ideje 
négy év, amely megújítható. Az Európai 
Parlament, a Bizottság és a tagállamok 
törekednek képviselőik Igazgatótanácson 
belüli fluktuációjának korlátozására.

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont
912/2010/EU rendelet
5 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elnök felkérhető, hogy tegyen 
nyilatkozatot az Európai Parlament 
vonatkozó bizottsága(i) előtt, és 
válaszoljon a képviselők által feltett 
kérdésekre.

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont
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912/2010/EU rendelet
5 cikk – 4 bekezdés – 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Igazgatótanács felmentheti az elnököt 
és az alelnököt.

Or. en

Indokolás

Az Igazgatótanács választja meg az elnököt és az alelnököt, viszont felmentésükre nem 
rendelkezik hatáskörrel, pedig bizonyos körülmények között szükség lehet arra. Ráadásul a 
Biztonsági Akkreditációs Tanács saját elnöke és alelnöke vonatkozásában rendelkezik ezzel a 
hatáskörrel.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – c pont
912/2010/EU rendelet
5 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Igazgatótanács elnökének és 
alelnökének megválasztásához, a 
költségvetés és a munkaprogramok 
elfogadásához a szavazati joggal 
rendelkező tagok kétharmados 
szavazattöbbségére van szükség.

Az Igazgatótanács elnökének és 
alelnökének megválasztásához és 
felmentéséhez, a költségvetés és a 
munkaprogramok elfogadásához a 
szavazati joggal rendelkező tagok 
kétharmados szavazattöbbségére van 
szükség.

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
912/2010/EU rendelet
6 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) legkésőbb az Európai Unió működéséről a) legkésőbb az Európai Unió működéséről 
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szóló szerződés 312. cikkében 
meghatározott többéves pénzügyi keret 
első évének június 30-áig – a Biztonsági 
Akkreditációs Tanács által a 11. cikk (3) 
bekezdése b) pontjának megfelelően 
kidolgozott rész beillesztését és a Bizottság 
véleményének kézhezvételét követően –
elfogadja az Ügynökségnek a többéves 
pénzügyi keret időszakára vonatkozó 
többéves munkaprogramját;

szóló szerződés 312. cikkében 
meghatározott többéves pénzügyi keret 
első évének június 30-áig – a Biztonsági 
Akkreditációs Tanács által a 11. cikk (3) 
bekezdése b) pontjának megfelelően 
kidolgozott rész beillesztését és a Bizottság 
véleményének kézhezvételét, valamint az 
Európai Parlamenttel folytatott 
konzultációt követően – elfogadja az 
Ügynökségnek a többéves pénzügyi keret 
időszakára vonatkozó többéves 
munkaprogramját;

Or. en

Indokolás

A közös megközelítésnek megfelelően a többéves munkaprogramról konzultálni kell a 
Parlamenttel.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
912/2010/EU rendelet
6 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) elfogadja saját eljárási szabályzatát. i) elfogadja és közzéteszi saját eljárási 
szabályzatát;

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
912/2010/EU rendelet
6 cikk – 2 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) az ügyvezető igazgató javaslata alapján 
csalás elleni stratégiát fogad el, amely 
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arányos a csalás kockázataival, 
figyelembe véve a végrehajtandó 
intézkedések költség-haszon elemzését;

Or. en

Indokolás

Az ügyvezető igazgatónak csalás elleni stratégiát kell kidolgoznia és az Igazgatótanács elé 
terjesztenie, az Igazgatótanács azonban nem rendelkezik hatáskörrel egy ilyen stratégia 
elfogadására.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
912/2010/EU rendelet
6 cikk – 2 bekezdés – i b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ib) az ügyvezető igazgató javaslata 
alapján, szükség esetén határozatokat hoz 
az Ügynökség szervezeti struktúráiról, 
kivéve a III. fejezet alá tartozó biztonsági 
akkreditációs tevékenységekkel 
kapcsolatos struktúrákat.

Or. en

Indokolás

A belső struktúrákkal kapcsolatos határozatokat az ügyvezető igazgató javaslata alapján az 
Igazgatótanácsnak kell meghoznia.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
912/2010/EU rendelet
6 cikk – 3 bekezdés – 6 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A személyzeti szabályzat 15c. cikkében 
említett nemzeti szakértők kirendelése 
tekintetében a Biztonsági Akkreditációs 

törölve
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Tanáccsal folytatott konzultációt 
követően, az észrevételek megfelelő
figyelembe vételével egyaránt végrehajtási 
intézkedéseket fogad el.

Or. en

Indokolás

E rendelkezés átkerült a 15c. cikkbe.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
912/2010/EU rendelet
7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság és az Igazgatótanács 
hatásköreinek sérelme nélkül az 
ügyvezető igazgató feladatai ellátása 
során függetlenül jár el, utasításokat 
kormányoktól vagy más szervezettől nem 
kér és nem is fogad el.

Or. en

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
912/2010/EU rendelet
8 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. a II. és a III. fejezet szerinti 
tevékenységek és meghozott határozatok 
kivételével ellátja az Ügynökség 
képviseletét, irányítását; aláírja a [jövőbeni 
GNSS-rendelet] [15. cikke (1) 
bekezdésének d) pontja] alapján a 
Bizottság és az Ügynökség által elfogadott 

1. a II. és a III. fejezet szerinti 
tevékenységek és meghozott határozatok 
kivételével ellátja az Ügynökség 
képviseletét, napi ügyvitelét; aláírja a 
[jövőbeni GNSS-rendelet] [15. cikke (1) 
bekezdésének d) pontja] alapján a 
Bizottság és az Ügynökség által elfogadott 
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hatáskör-átruházási megállapodásokat; hatáskör-átruházási megállapodásokat;

Or. en

Indokolás

A 7. cikk előírja, hogy az ügyvezető igazgató felel az Ügynökség irányításáért.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
912/2010/EU rendelet
8 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. előkészíti az Igazgatótanács munkáját és 
szavazati jog nélkül részt vesz az 
Igazgatótanács munkájában;

2. előkészíti az Igazgatótanács munkáját és 
szavazati jog nélkül részt vesz az 
Igazgatótanács munkájában, az 5. cikk (5) 
bekezdésének második albekezdésére is 
figyelemmel;

Or. en

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
912/2010/EU rendelet
8 cikk – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. végrehajtja az Igazgatótanács által 
hozott határozatokat;

Or. en

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
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912/2010/EU rendelet
8 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. a programok III. fejezet szerinti 
részének kivételével felelős az Ügynökség 
éves munkaprogramjainak az 
Igazgatótanács ellenőrzése melletti 
végrehajtásáért;

3. a Biztonsági Akkreditációs Tanács által 
a 11. cikk (3) bekezdésének b) és c) pontja 
szerint elkészített és elfogadott részek 
kivételével felelős az Ügynökség többéves 
és éves munkaprogramjainak elkészítéséért 
és az Igazgatótanács elé terjesztéséért;

Or. en

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
912/2010/EU rendelet
8 cikk – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. a Biztonsági Akkreditációs Tanács 
elnöke által a 11a. cikk (1) bekezdésének 
b) pontja szerint végrehajtott részek 
kivételével felelős az Ügynökség többéves 
és éves munkaprogramjának 
végrehajtásáért és a végrehajtásukról 
szóló jelentésnek az Igazgatótanácshoz 
történő benyújtásáért;

Or. en

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
912/2010/EU rendelet
8 cikk – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. a III. fejezet szerinti tevékenységek 6. a Biztonsági Akkreditációs Tanács által 
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tekintetében a Biztonsági Akkreditációs 
Tanács elnöke által tett észrevételek 
figyelembevételével évente általános 
jelentéstervezetet készít, és azt benyújtja az 
Igazgatótanácsnak;

a 11. cikk (3) bekezdésének d) pontja 
szerint elkészített és elfogadott rész 
kivételével elkészíti az Ügynökség 
tevékenységeiről és kilátásairól szóló éves 
jelentést és azt jóváhagyásra benyújtja az 
Igazgatótanácsnak;

Or. en

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
912/2010/EU rendelet
8 cikk – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. meghatározza és az Igazgatótanács elé 
terjeszti elfogadásra az Ügynökség 
szervezeti ábráját;

törölve

Or. en

Indokolás

Ezt már tárgyalja a szövegnek a 6. cikk (2) bekezdésének ib) pontjával történő kiegészítésre 
irányuló módosítás.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
912/2010/EU rendelet
8 cikk – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. cselekvési tervet készít a célból, hogy 
biztosítsa a lezajlott értékelések 
következtetéseinek és ajánlásainak a 
nyomon követését, és évente kétszer 
jelentést terjeszt a Bizottság elé az elért 
eredményekről;

12. cselekvési tervet készít a célból, hogy 
biztosítsa a 26. cikk szerint elvégzett 
értékelések következtetéseinek és 
ajánlásainak, valamint az OLAF 
vizsgálataiból és valamennyi belső és 
külső ellenőrzési jelentésből származó
következtetéseknek és ajánlásoknak a 
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nyomon követését, és évente kétszer 
jelentést terjeszt a Bizottság elé az elért 
eredményekről;

Or. en

Indokolás

A 6. cikk (2) bekezdésének g) pontjával való összehangolás.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
912/2010/EU rendelet
8 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Parlament és a Tanács 
felhívhatja az ügyvezető igazgatót, hogy 
feladatai ellátásáról jelentést nyújtson be, 
és az említett intézmények előtt 
nyilatkozatot tegyen.

Or. en

Indokolás

A 15b. cikkből átemelve.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
912/2010/EU rendelet
8 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Ügynökségnek a 6. cikk (2) 
bekezdésének a) pontjában meghatározott 
többéves programja meghatározza azokat 
a feladatokat, amelyeket az Ügynökségnek 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 312. cikkében meghatározott 
többéves pénzügyi keret időszakában el 

(1) Az Ügynökségnek a 6. cikk (2) 
bekezdésének a) pontjában meghatározott 
többéves munkaprogramja célkitűzéseket 
és várható eredményeket, többek között 
teljesítménymutatókat foglal magában. A 
munkaprogram tartalmazza azokat a 
feladatokat, amelyeket az Ügynökségnek 
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kell látnia, beleértve az Ügynökség 
felelősségi körébe tartozó nemzetközi 
kapcsolatokkal és tájékoztatással 
összefüggő feladatokat is. Ez a program 
meghatározza az egyes tevékenységek 
ellátásához szükséges humán- és pénzügyi 
erőforrásokat. Figyelembe veszi a 26. 
cikkben meghatározott értékelések 
eredményét.

az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 312. cikkében meghatározott 
többéves pénzügyi keret időszakában el 
kell látnia, beleértve az Ügynökség 
felelősségi körébe tartozó nemzetközi 
kapcsolatokkal és tájékoztatással 
összefüggő feladatokat is, és feltünteti az 
egyes tevékenységek ellátásához szükséges 
humán- és pénzügyi erőforrásokat. 
Figyelembe veszi a 26. cikkben 
meghatározott értékelések eredményét.

Or. en

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
912/2010/EU rendelet
8 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A többéves munkaprogram alapján a
6. cikk (2) bekezdésének b) pontjában 
előírt éves munkaprogram meghatározza
azokat a feladatokat, amelyeket az 
Ügynökségnek a soron következő évben el 
kell látnia, beleértve a felelősségi körébe 
tartozó nemzetközi kapcsolatokkal és 
tájékoztatással összefüggő feladatokat is.
Ez a program meghatározza az egyes 
tevékenységek ellátásához szükséges
humán- és pénzügyi erőforrásokat. 
Tájékoztatás céljából a program 
tartalmazza a (jövőbeni GNSS-rendelet) 
[15. cikke (1) bekezdésének d) pontja] 
alapján a Bizottság által az Ügynökségre 
ruházott feladatokat.

(2) A 6. cikk (2) bekezdésének b) 
pontjában említett éves munkaprogram a 
többéves munkaprogramon alapul. A 
program részletes célkitűzéseket és 
várható eredményeket, többek között 
teljesítménymutatókat foglal magában. 
Részletesen ismerteti azokat a feladatokat, 
amelyeket az Ügynökségnek az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 312. 
cikkében meghatározott többéves pénzügyi 
keret időszakában el kell látnia, beleértve 
az Ügynökség felelősségi körébe tartozó 
nemzetközi kapcsolatokkal és 
tájékoztatással összefüggő feladatokat is, 
és feltünteti az egyes tevékenységek 
ellátásához a tevékenységalapú 
költségvetés-tervezés és irányítás alapelvei 
szerint kiosztott humán- és pénzügyi 
erőforrásokat. Egyértelműen feltünteti, 
hogy az előző évhez képest mely 
feladatokat vették fel, változtatták meg 
vagy törölték. Tájékoztatás céljából a 
program tartalmazza a (jövőbeni GNSS-
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rendelet) [15. cikke (1) bekezdésének d) 
pontja] alapján a Bizottság által az 
Ügynökségre ruházott feladatokat.

Or. en

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
912/2010/EU rendelet
8a cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az ügyvezető igazgató az 
Igazgatótanács általi jóváhagyás után 
megküldi a többéves és az éves 
programokat az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
tagállamoknak, és nyilvánosságra hozza 
azokat. Az ügyvezető igazgató és a 
Biztonsági Akkreditációs Tanács elnöke 
felkérhető, hogy az elfogadott éves 
munkaprogram azon részét, amelyért 
felelős, terjessze az Európai Parlament 
vonatkozó bizottsága(i) elé, és válaszoljon 
a képviselők által feltett kérdésekre.

Or. en

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
912/2010/EU rendelet
8a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 8. cikk f) pontjában meghatározott 
általános éves jelentés beszámol az 
Ügynökség munkaprogramjainak 
végrehajtásáról.

(3) A 6. cikk f) pontjában meghatározott 
éves jelentés információkat tartalmaz a 
következőkről: 
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a) a többéves és az éves munkaprogramok 
végrehajtása, tekintettel többek között a 
teljesítménymutatókra;
b) a költségvetés és a személyzeti politikai 
terv;
c) az Ügynökség irányítási és belső
kontrollrendszerei;
d) a belső és külső ellenőrzés 
következtetései;
e) az ellenőrzésből és a mentesítésből 
származó ajánlások nyomon követése;
f) az ügyvezető igazgató megbízhatósági 
nyilatkozata.

Az éves jelentést közzé kell tenni.

Or. en

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – a pont
912/2010/EU rendelet
11 cikk – 3 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az elnöke javaslatai alapján, szükség 
esetén határozatokat hoz az Ügynökség 
szervezeti struktúráiról, kivéve az e fejezet 
alá tartozó biztonsági akkreditációs 
tevékenységekkel kapcsolatos 
struktúrákat.

Or. en

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – a pont
912/2010/EU rendelet
11 cikk – 3 bekezdés – f pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) elfogadja saját eljárási szabályzatát. f) elfogadja és közzéteszi saját eljárási 
szabályzatát;

Or. en

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont
912/2010/EU rendelet
11 cikk – 7 bekezdés – 1 mondat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Biztonsági Akkreditációs Tanács a 
tagállamok egy-egy képviselőjéből, a 
Bizottság egy képviselőjéből és a 
főképviselő egy képviselőjéből áll. 

(7) A Biztonsági Akkreditációs Tanács a 
tagállamok egy-egy képviselőjéből, a 
Bizottság egy képviselőjéből és a 
főképviselő egy képviselőjéből áll, akiket a 
biztonsági akkreditációs feladatokkal 
kapcsolatos ismereteik alapján neveznek 
ki, a vonatkozó vezetői, adminisztratív és 
költségvetési eljárásokhoz kapcsolódó 
készségeik figyelembevételével. A 
Bizottság, a főképviselő és a tagállamok 
törekednek arra, hogy a Biztonsági 
Akkreditációs Tanácson belül a férfiak és 
a nők kiegyensúlyozott képviselete 
valósuljon meg.

Or. en

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont
912/2010/EU rendelet
11 cikk – 7 bekezdés – 2 mondat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Biztonsági Akkreditációs Tanács A Biztonsági Akkreditációs Tanács 
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tagjainak hivatali ideje négy év, amely 
megújítható.

tagjainak hivatali ideje négy év, amely 
megújítható. A Bizottság, a főképviselő és 
a tagállamok törekednek arra, hogy 
korlátozzák képviselőik cserélődését a 
Biztonsági Akkreditációs Tanácsban.

Or. en

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont
912/2010/EU rendelet
11 cikk – 8 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elnök felkérhető, hogy tegyen 
nyilatkozatot az Európai Parlament 
vonatkozó bizottsága(i) előtt, és 
válaszoljon a képviselők által feltett 
kérdésekre.

Or. en

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
912/2010/EU rendelet
11 a cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a Biztonsági Akkreditációs Tanács 
irányítása alatt igazgatja a biztonsági 
akkreditációs tevékenységeket;

a) előkészíti a Biztonsági Akkreditációs 
Tanács munkáját és e Tanács irányítása 
alatt igazgatja a biztonsági akkreditációs 
tevékenységeket;

Or. en
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Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
912/2010/EU rendelet
11 a cikk (új) – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) felel az Ügynökség munkaprogramjai e
fejezet szerinti részének Biztonsági 
Akkreditációs Tanács ellenőrzése melletti 
végrehajtásáért;

b) az Ügynökség többéves és éves 
munkaprogramjainak a Biztonsági 
Akkreditációs Tanács által a 11. cikk (3) 
bekezdésének b) és c) pontja szerint 
elkészített és jóváhagyott részeit e Tanács
ellenőrzése mellett végrehajtja;

Or. en

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont
912/2010/EU rendelet
15 b cikk (új) – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ügyvezető igazgatót az 
Igazgatótanács nevezi ki, érdemei, 
dokumentált igazgatási és irányítási 
képességei, valamint az érintett területen 
szerzett szakértelme és tapasztalata alapján, 
egy pályázati felhívásnak az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában és másutt való 
meghirdetését követően megrendezett nyílt 
és átlátható versenyvizsga után a Bizottság 
által javasolt jelöltek közül.

(2) Az ügyvezető igazgatót az Európai 
Parlament általi megerősítést követően az 
Igazgatótanács nevezi ki, érdemei, 
dokumentált igazgatási és irányítási 
képességei, valamint az érintett területen 
szerzett szakértelme és tapasztalata alapján, 
egy pályázati felhívásnak az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában és másutt való 
meghirdetését követően megrendezett nyílt 
és átlátható versenyvizsga után a Bizottság 
által javasolt jelöltek közül. 

Or. en

Indokolás

Ugyanez a megközelítés alkalmazandó az Európai Bankfelügyeleti Hatóságra (1093/2010 
rendelet), az Európai Értékpapír-piaci Hatóságra (1094/2010 rendelet) és az Európai 
Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóságra ((1095/2010).
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Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont
912/2010/EU rendelet
15 b cikk – 2 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kinevezésük előtt az első albekezdésben 
említett listán szereplő jelöltek felkérést 
kapnak, hogy az Európai Parlament 
vonatkozó bizottsága előtt nyilatkozatot 
tegyenek, és válaszoljanak a képviselők 
által feltett kérdésekre.

Or. en

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont
912/2010/EU rendelet
15 b cikk (új) – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az Igazgatótanácsnak szándékában áll 
megújítani az ügyvezető igazgató 
megbízatását, erről tájékoztatnia kell az 
Európai Parlamentet. Legfeljebb egy 
hónappal e meghosszabbítás előtt az 
ügyvezető igazgató felkérhető arra, hogy a 
Parlament illetékes bizottságai előtt 
nyilatkozatot tegyen és válaszoljon a 
képviselők által feltett kérdésekre.

Or. en

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont
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912/2010/EU rendelet
15 b cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Európai Parlament és a Tanács 
felhívhatja az ügyvezető igazgatót, hogy 
feladatai ellátásáról jelentést nyújtson be, 
és az említett intézmények előtt 
nyilatkozatot tegyen.

törölve

Or. en

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont
912/2010/EU rendelet
15 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ügynökséghez nemzeti szakértőket 
rendelhetnek ki. . A szakértők tekintetében 
megtörtént a megfelelő biztonsági 
ellenőrzés.

Az Ügynökséghez nemzeti szakértőket 
rendelhetnek ki. A szakértők tekintetében 
megtörtént a megfelelő biztonsági 
ellenőrzés. E szakértőkre a személyzeti 
szabályzat és az egyéb alkalmazottakra 
vonatkozó alkalmazási feltételek nem 
vonatkoznak.
Az Igazgatótanács a nemzeti szakértők 
Ügynökséghez történő kirendelésének 
szabályait meghatározó határozatot fogad 
el. A határozat elfogadása előtt konzultál 
a Biztonsági Akkreditációs Tanáccsal a 
III. fejezetben említett biztonsági 
akkreditációs tevékenységekben részt vevő 
nemzeti szakértők kirendelését illetően, és 
észrevételeit kellőképpen figyelembe veszi.

Or. en
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Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont
912/2010/EU rendelet
22 a cikk (új) – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ügyvezető igazgató, valamint a 
tagállamok és a Bizottság által 
ideiglenesen kiküldött tisztviselők 
kötelezettségvállalási nyilatkozatot és 
érdekeltségi nyilatkozatot tesznek, 
amelyben nyilatkoznak a függetlenségüket 
esetleg befolyásoló mindenfajta közvetlen 
vagy közvetett érdekeltségük hiányáról. 
Ezeket a nyilatkozatokat tisztségük 
elfoglalásakor írásban kell megtenniük, és 
személyi helyzetük megváltozása esetén 
meg kell újítaniuk.

(1) Az Igazgatótanács szabályokat fogad 
el az összeférhetetlenségek megelőzése és 
kezelése tekintetében. E szabályok az 
Ügynökség egészére vonatkoznak, és 
azokat közzé kell tenni. A szabályok 
elfogadása előtt az Igazgatótanács 
konzultál a Biztonsági Akkreditációs 
Tanáccsal és annak észrevételeit 
kellőképpen figyelembe veszi.

Or. en

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont
912/2010/EU rendelet
22 a cikk (új) – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ad hoc munkacsoportokban részt 
vevő külső szakértők minden olyan ülés 
előtt, amelyen részt vesznek, írásban 
nyilatkoznak a napirenden szereplő
kérdésekkel kapcsolatban a 
függetlenségüket esetleg befolyásoló 
bármilyen érdekeltségükről.

(2) A (1) bekezdésben említett szabályok 
legalább a következőkre terjednek ki:

a) kötelezettséget állapítanak meg az 
Igazgatótanács, a Biztonsági 
Akkreditációs Tanács tagjaira, az 
ügyvezető igazgatóra, az Ügynökség 
személyi állományára és a kirendelt 
nemzeti szakértőkre vonatkozóan, hogy 
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kötelezettségvállalási nyilatkozatot és 
érdekeltségi nyilatkozatot tegyenek a 
függetlenségüket esetleg befolyásoló 
érdekeltségükről.
b) előírják, hogy az a) pontban említett 
nyilatkozatoknak pontosnak és 
hiánytalannak kell lenniük, az érintett 
személyeknek a nyilatkozatokat tisztségük 
elfoglalásakor írásban kell megtenniük, és 
személyi helyzetük megváltozása esetén 
meg kell újítaniuk és nyilvánosságra kell 
hozniuk;
c) egyértelmű és objektív kritériumokat 
tartalmaznak az a) pont szerint tett 
nyilatkozatok értékelésére vonatkozóan, 
biztosítják e kritériumok következetes 
alkalmazását, és elrendelik, hogy a 
nyilatkozatokat ellenőrizni kell, 
amennyiben velük kapcsolatban 
bármilyen aggály merül fel;
d) eljárást tartalmaznak arra 
vonatkozóan, hogy minden olyan személy, 
akinek az érdekeltsége esetleg 
befolyásolhatja függetlenségét az ülés 
napirendjén szereplő kérdés 
vonatkozásában, ne vegyen részt az adott 
kérdéssel kapcsolatos tárgyaláson vagy 
vitában;
e) egyértelmű és következetes elvet és 
eljárásokat tartalmaznak a szabályok 
megszegésének kezelésére, többek között 
hatékony, arányos és visszatartó erejű
szankciókat;
f) az összeférhetetlenségekkel 
kapcsolatban megfelelő kötelező képzést 
írnak elő az ügyvezető igazgató, az 
Ügynökség valamennyi munkatársa, a 
kirendelt nemzeti szakértők, az 
Igazgatótanács és a Biztonsági 
Akkreditációs Tanács tagjai számára;
g) kiterjednek az azon helyzettel 
kapcsolatos kérdésekre, amikor lejár az 
adott személy Ügynökségnél betöltött 
tisztsége.
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Or. en

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont
912/2010/EU rendelet
22 a cikk (új) – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Igazgatótanács és a Biztonsági 
Akkreditációs Tanács az 
összeférhetetlenségek elkerülését lehetővé 
tévő politikát vezet be.

törölve

Or. en


