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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 912/2010 tot oprichting van het Europese GNSS-
Agentschap
(COM(2013)0040 – C7-0031/2013 – 2013/0022(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2013)0040),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 172 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0031/2013),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 17 april 20131

– na raadpleging van het Comité van de Regio's,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van 
de Begrotingscommissie en de Commissie begrotingscontrole (A7-0000/2013),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, 
de Commissie en de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

                                               
1 PB C 198 van 10.7.2013, blz. 67.
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Verordening (EG) nr. xxx/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad inzake de 
uitvoering en exploitatie van de Europese 
satellietnavigatiesystemen, die 
Verordening (EG) nr. 683/2008 vervangt 
en op 1 januari 2014 in werking treedt, stelt 
de regeling van het publieke beheer van de 
programma's in de periode 2014-2020 vast.
De verordening breidt de taken van het 
Agentschap uit en bepaalt met name dat het 
Agentschap een belangrijke rol kan spelen 
bij de exploitatie van de systemen.

(4) Verordening (EG) nr. xxx/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad inzake de 
uitvoering en exploitatie van de Europese 
satellietnavigatiesystemen, die 
Verordening (EG) nr. 683/2008 vervangt 
en op 1 januari 2014 in werking treedt, stelt 
de regeling van het publieke beheer van de 
programma's in de periode 2014-2020 vast.
De verordening legt de algemene 
verantwoordelijkheid voor de 
programma's bij de Commissie en maakt 
de Commissie verantwoordelijk voor het 
waarborgen van de veiligheid van de 
programma's, onder meer wat de 
systemen en hun werking betreft. 
Daarnaast breidt de verordening de taken 
van het Agentschap uit en bepaalt ze met 
name dat het Agentschap een belangrijke 
rol kan spelen bij de exploitatie van de 
systemen en bij het optimaliseren van de 
sociaaleconomische voordelen daarvan.

Or. en

Motivering

Er zij nogmaals op gewezen dat de algemene verantwoordelijkheid voor de programma's bij 
de Commissie ligt en dat zij ook verantwoordelijk is voor het waarborgen van de veiligheid 
ervan.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Bovendien zou het – nogmaals met het 
oog op het behoud van de autonomie van 
de Raad voor de veiligheidsaccreditatie en 
om elk belangenconflict te vermijden –
nuttig zijn dat in de eerste plaats de Raad 
voor de veiligheidsaccreditatie en het 

(9) Bovendien is het – nogmaals met het 
oog op het behoud van de autonomie van 
de Raad voor de veiligheidsaccreditatie en 
om elk belangenconflict te vermijden –
essentieel dat in de eerste plaats de Raad 
voor de veiligheidsaccreditatie en het 
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personeel van het Agentschap dat onder 
zijn toezicht staat hun werkzaamheden 
verrichten op een plaats die de autonomie 
en onafhankelijkheid ten opzichte van de 
andere activiteiten van het Agentschap
garandeert, met name ten opzichte van de 
operationele activiteiten in verband met de 
exploitatie van de systemen, en dat in de 
tweede plaats de interne voorschriften op 
personeelsgebied van het Agentschap borg 
staan voor de autonomie en de 
onafhankelijkheid van het personeel dat de 
veiligheidsaccreditatie verricht ten opzichte 
van het personeel dat andere activiteiten 
van het Agentschap verricht.

personeel van het Agentschap dat onder 
zijn toezicht staat hun werkzaamheden op 
een autonome en onafhankelijke wijze
verrichten ten opzichte van de andere 
activiteiten van het Agentschap, met name 
ten opzichte van de operationele 
activiteiten in verband met de exploitatie 
van de systemen, en dat in de tweede plaats 
de interne voorschriften op
personeelsgebied van het Agentschap borg 
staan voor de autonomie en de 
onafhankelijkheid van het personeel dat de 
veiligheidsaccreditatie verricht ten opzichte 
van het personeel dat andere activiteiten 
van het Agentschap verricht.

Or. en

Motivering

De Raad voor de veiligheidsaccreditatie bevindt zich op dezelfde locatie als de rest van het 
Agentschap.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Bovendien is het wenselijk dat 
Verordening (EU) nr. 912/2010 in 
overeenstemming wordt gebracht met de 
beginselen van de gemeenschappelijke 
aanpak van het Parlement, de Raad en de 
Commissie over de gedecentraliseerde 
agentschappen, die door die drie 
instellingen op respectievelijk 5 juli, 26 
juni en 12 juni 2012 is goedgekeurd, vooral 
met betrekking tot de voorschriften voor de 
vaststelling van de besluiten van de Raad 
van bestuur, de duur van de ambtstermijn 
van de leden van de Raad van bestuur en 
de Raad voor de veiligheidsaccreditatie en 
van die van hun voorzitters, het bestaan 
van een meerjarig werkprogramma, de 
bevoegdheden van de Raad van bestuur 

(11) Bovendien is het wenselijk dat 
Verordening (EU) nr. 912/2010 in 
overeenstemming wordt gebracht met de 
beginselen van de gemeenschappelijke 
aanpak van het Parlement, de Raad en de 
Commissie over de gedecentraliseerde 
agentschappen, die door die drie 
instellingen op respectievelijk 5 juli, 26 
juni en 12 juni 2012 is goedgekeurd, vooral 
met betrekking tot de voorschriften voor de 
vaststelling van de besluiten van de Raad 
van bestuur, de duur van de ambtstermijn 
van de leden van de Raad van bestuur en 
de Raad voor de veiligheidsaccreditatie en 
van die van hun voorzitters, het bestaan 
van een meerjarig werkprogramma, de 
bevoegdheden van de Raad van bestuur 
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inzake personeelsbeleid, de evaluatie en de 
herziening van de verordening, de 
voorkoming van belangenconflicten, en de 
behandeling van gevoelige niet-
gerubriceerde gegevens.

inzake personeelsbeleid, de evaluatie en de 
herziening van de verordening, de 
voorkoming en beheersing van 
belangenconflicten, en de behandeling van 
gevoelige niet-gerubriceerde gegevens.

Or. en

Motivering

Het betreft hier de door de drie instellingen overeengekomen tekst van de gemeenschappelijke 
aanpak voor de gedecentraliseerde agentschappen.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Met het oog op de voorkoming en 
beheersing van belangenconflicten is het 
essentieel dat het Agentschap een 
reputatie op het gebied van 
onpartijdigheid, integriteit en hoge 
professionele normen opbouwt en in stand 
houdt. Er mag nooit enige gegronde 
aanleiding zijn voor de verdenking dat 
besluiten worden beïnvloed door belangen 
die indruisen tegen de rol van het 
Agentschap als orgaan dat in dienst staat 
van de hele Unie, of door de particuliere 
belangen of connecties van een 
personeelslid van het Agentschap, van een 
gedetacheerde nationale deskundige of 
van een lid van de Raad van bestuur of de 
Raad voor de veiligheidsaccreditatie, 
welke in strijd zijn of kunnen zijn met de 
correcte vervulling van de officiële taken 
van de betrokkene. Het Europees 
Parlement heeft zijn bezorgdheid geuit 
omtrent de belangenconflicten bij 
bepaalde agentschappen en heeft de 
Rekenkamer verzocht daarnaar een 
grondig onderzoek in te stellen. Daarom 
dient de Raad van bestuur met betrekking 
tot dit punt voor het hele Agentschap 
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gedetailleerde voorschriften vast te stellen. 
Deze voorschriften moeten recht doen aan 
de door de Rekenkamer in Speciaal 
verslag nr. 15 van 2012 geformuleerde 
aanbevelingen.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 912/2010
Artikel 4 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 De bepalingen betreffende de vestiging en 
de werking van het Agentschap in de 
ontvangende lidstaten en derde landen en 
betreffende de voordelen die 
laatstgenoemden toestaan aan de 
uitvoerend directeur, de leden van de Raad 
van bestuur, aan het personeel van het 
Agentschap en hun gezinsleden worden 
vastgelegd in bijzondere regelingen die 
worden overeengekomen door het 
Agentschap en die staten en landen. De 
bijzondere regelingen worden goedgekeurd 
door de Raad van bestuur.

De bepalingen betreffende de vestiging en 
de werking van het Agentschap in de 
ontvangende lidstaten en derde landen en 
betreffende de voordelen die 
laatstgenoemden toestaan aan de 
uitvoerend directeur, de leden van de Raad 
van bestuur en de Raad voor de 
veiligheidsaccreditatie, aan het personeel 
van het Agentschap en hun gezinsleden 
worden vastgelegd in bijzondere 
regelingen die worden overeengekomen 
door het Agentschap en die staten en 
landen. De bijzondere regelingen worden 
goedgekeurd door de Raad van bestuur.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter a
Verordening (EU) nr. 912/2010
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De leden van de Raad van bestuur worden 
benoemd op grond van hun kennis van de 
taken van het Agentschap, met 
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inachtneming van hun kwalificaties op 
bestuurs-, administratief en 
begrotingsgebied. Het Europees 
Parlement, de Commissie en de lidstaten 
streven naar een evenwichtige 
vertegenwoordiging van mannen en 
vrouwen in de Raad van bestuur.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter a
Verordening (EU) nr. 912/2010
Artikel 5 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 De ambtstermijn van de leden van de Raad 
van bestuur bedraagt vier jaar en kan 
worden verlengd.

De ambtstermijn van de leden van de Raad 
van bestuur bedraagt vier jaar en kan 
worden verlengd. Het Europees 
Parlement, de Commissie en de lidstaten 
trachten het verloop van hun 
vertegenwoordigers in de Raad van 
bestuur te beperken.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter b
Verordening (EU) nr. 912/2010
Artikel 5 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De voorzitter kan worden uitgenodigd een 
verklaring voor de desbetreffende 
commissie(s) van het Europees Parlement 
te komen afleggen en vragen van leden te 
beantwoorden.
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Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter b
Verordening (EU) nr. 912/2010
Artikel 5 – lid 4 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Raad van bestuur is bevoegd om de 
voorzitter en de vicevoorzitter te ontslaan.

Or. en

Motivering

De Raad van bestuur kiest de voorzitter en de vicevoorzitter, maar heeft niet de bevoegdheid 
hen te ontslaan, terwijl dat in bepaalde omstandigheden nodig kan zijn. Bovendien heeft de 
Raad voor de veiligheidsaccreditatie die bevoegdheid wel ten aanzien van zijn voorzitter en 
vicevoorzitter.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter c
Verordening (EU) nr. 912/2010
Artikel 5 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de verkiezing van de voorzitter en de 
vicevoorzitter van de Raad van bestuur, de 
goedkeuring van de begroting en de 
werkprogramma's is een tweederde 
meerderheid van alle stemgerechtigde 
leden noodzakelijk.

Voor de verkiezing en het ontslaan van de 
voorzitter en de vicevoorzitter van de Raad 
van bestuur en voor de goedkeuring van de 
begroting en de werkprogramma's is een 
tweederde meerderheid van alle 
stemgerechtigde leden noodzakelijk.

Or. en
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EU) nr. 912/2010
Artikel 6 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) hij stelt uiterlijk 30 juni van het eerste 
jaar van het meerjarig financieel kader als 
bedoeld in artikel 312 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie, het meerjarig werkprogramma van 
het Agentschap op voor de periode die 
onder het meerjarig financieel kader valt, 
na er het deel in te hebben opgenomen dat 
de Raad voor de veiligheidsaccreditatie 
overeenkomstig artikel 11, lid 3, onder b), 
heeft opgesteld en na het advies van de 
Commissie te hebben ontvangen;

a) hij stelt uiterlijk 30 juni van het eerste 
jaar van het meerjarig financieel kader als 
bedoeld in artikel 312 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie, het meerjarig werkprogramma van 
het Agentschap op voor de periode die 
onder het meerjarig financieel kader valt, 
na er het deel in te hebben opgenomen dat 
de Raad voor de veiligheidsaccreditatie 
overeenkomstig artikel 11, lid 3, onder b), 
heeft opgesteld, na het advies van de 
Commissie te hebben ontvangen en na het 
Europees Parlement te hebben 
geraadpleegd;

Or. en

Motivering

Volgens de gemeenschappelijke aanpak dient het Parlement over het meerjarig 
werkprogramma te worden geraadpleegd.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EU) nr. 912/2010
Artikel 6 – lid 2 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) hij stelt zijn huishoudelijk reglement 
vast.

i) hij stelt zijn huishoudelijk reglement vast 
en maakt dit openbaar;

Or. en
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Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EU) nr. 912/2010
Artikel 6 – lid 2 – letter i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) hij stelt, op basis van een voorstel 
van de uitvoerend directeur, een 
fraudebestrijdingsstrategie vast die in 
verhouding staat tot de risico's op fraude 
en die uitgaat van een kosten-
batenanalyse van de uit te voeren 
maatregelen;

Or. en

Motivering

De uitvoerend directeur moet een fraudebestrijdingsstrategie ontwikkelen en deze aan de 
Raad van bestuur bezorgen, maar de Raad van bestuur beschikt niet over de bevoegdheid om 
zo'n strategie goed te keuren.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EU) nr. 912/2010
Artikel 6 – lid 2 – letter i ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i ter) hij neemt waar nodig, op basis van 
voorstellen van de uitvoerend directeur, 
besluiten over de organisatiestructuren 
van het Agentschap, tenzij deze 
betrekking hebben op de in hoofdstuk III 
bedoelde activiteiten in verband met
veiligheidsaccreditatie.

Or. en

Motivering

Besluiten over interne structuren dienen op voorstel van de uitvoerend directeur te worden 
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genomen door de Raad van bestuur.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EU) nr. 912/2010
Artikel 6 – lid 3 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Hij stelt eveneens de 
uitvoeringsbepalingen op voor de 
detachering van de gedetacheerde 
nationale deskundigen als bedoeld in 
artikel 15 quater, na raadpleging van de 
Raad voor de veiligheidsaccreditatie en 
terdege rekening houdend met diens 
opmerkingen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze bepaling komt te staan in artikel 15 quater.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5
Verordening (EU) nr. 912/2010
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd de bevoegdheden van de 
Commissie en de Raad van bestuur is de 
uitvoerend bestuurder onafhankelijk bij 
de uitvoering van zijn taken en vraagt 
noch aanvaardt hij instructies van een 
regering of andere instantie.

Or. en
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Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EU) nr. 912/2010
Artikel 8 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) hij treedt op als vertegenwoordiger van
het Agentschap, met uitzondering van 
activiteiten en besluiten overeenkomstig de 
hoofdstukken II en III, en is met het beheer
ervan belast; hij ondertekent de 
delegatieovereenkomsten tussen de 
Commissie en het agentschap op grond van 
artikel [15, lid 1, onder d)] van 
Verordening [toekomstige GNSS-
verordening];

(1) hij treedt op als vertegenwoordiger van 
het Agentschap, met uitzondering van 
activiteiten en besluiten overeenkomstig de 
hoofdstukken II en III, en is met het 
dagelijks bestuur daarvan belast; hij 
ondertekent de delegatieovereenkomsten 
tussen de Commissie en het agentschap op 
grond van artikel [15, lid 1, onder d)] van 
Verordening [toekomstige GNSS-
verordening];

Or. en

Motivering

Artikel 7 bepaalt dat de uitvoerend directeur verantwoordelijk is voor het beheer van het 
Agentschap.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EU) nr. 912/2010
Artikel 8 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) hij bereidt de werkzaamheden van de 
Raad van bestuur voor en neemt, zonder 
stemrecht, deel aan de werkzaamheden van 
de Raad van bestuur;

(2) hij bereidt de werkzaamheden van de 
Raad van bestuur voor en neemt, zonder 
stemrecht, deel aan de werkzaamheden van 
de Raad van bestuur, met inachtneming 
van artikel 5, lid 5, tweede alinea;

Or. en
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Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EU) nr. 912/2010
Artikel 8 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) hij voert de besluiten van de Raad 
van bestuur uit;

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EU) nr. 912/2010
Artikel 8 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) hij is onder toezicht van de Raad van 
bestuur verantwoordelijk voor de
uitvoering van het jaarlijkse 
werkprogramma van het Agentschap, met 
uitzondering van het deel van het 
programma dat onder hoofdstuk III valt;

(3) hij is verantwoordelijk voor de
voorbereiding van het meerjarige en het
jaarlijkse werkprogramma van het 
Agentschap en voor de indiening daarvan 
bij de Raad van bestuur, met uitzondering 
van de delen die overeenkomstig artikel 
11, lid 3, onder b) en c), worden 
voorbereid en vastgesteld door de Raad 
voor de veiligheidsaccreditatie;

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EU) nr. 912/2010
Artikel 8 – punt 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) hij is verantwoordelijk voor de 
uitvoering van het meerjarige en het 
jaarlijkse werkprogramma van het 
Agentschap, met uitzondering van de 
delen die overeenkomstig artikel 11 bis, 
lid 1, onder b), worden uitgevoerd door de 
voorzitter van de Raad voor de 
veiligheidsaccreditatie, alsook voor de 
verslaglegging over de uitvoering daarvan 
aan de Raad van bestuur;

Or. en

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EU) nr. 912/2010
Artikel 8 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) hij stelt elk jaar een ontwerp van 
algemeen verslag op, terdege rekening 
houdend met de opmerkingen van de 
voorzitter van de Raad voor de 
veiligheidsaccreditatie wat de activiteiten 
van hoofdstuk III betreft, en legt dit voor 
aan de Raad van bestuur;

(6) hij bereidt het jaarverslag over de 
activiteiten en de vooruitzichten van het 
Agentschap voor, met uitzondering van 
het deel dat overeenkomstig artikel 11, 
lid 3, onder d), wordt voorbereid en 
vastgesteld door de Raad voor de 
veiligheidsaccreditatie, en legt dit ter 
goedkeuring voor aan de Raad van 
bestuur;

Or. en

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EU) nr. 912/2010
Artikel 8 – punt 8
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) stelt de organisatiestructuur van het 
Agentschap vast, die hij ter goedkeuring 
aan de Raad van bestuur voorlegt;

Schrappen

Or. en

Motivering

Hierin voorziet het amendement tot toevoeging van artikel 6, lid 2, letter i bis.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EU) nr. 912/2010
Artikel 8 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) hij bereidt een actieplan voor om te 
zorgen dat er gevolg aan de bevindingen 
en aanbevelingen van de vroegere 
beoordelingen wordt gegeven, en dient bij 
de Commissie een halfjaarlijks verslag 
over de geboekte vooruitgang in;

(12) hij bereidt een actieplan voor op 
grond van de bevindingen en 
aanbevelingen die voortvloeien uit de 
evaluaties uit hoofde van artikel 26, uit de 
onderzoeken van OLAF en uit alle interne 
en externe auditverslagen, en dient bij de 
Commissie een halfjaarlijks verslag over 
de geboekte vooruitgang in;

Or. en

Motivering

Ter wille van de samenhang met artikel 6, lid 2, onder g).

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EU) nr. 912/2010
Artikel 8 – alinea 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Europees Parlement of de Raad kan 
de uitvoerend directeur verzoeken verslag 
uit te brengen over de uitvoering van zijn 
taken en een verklaring af te leggen voor 
deze instellingen.

Or. en

Motivering

Dit stond oorspronkelijk in artikel 15 ter.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 912/2010
Artikel 8 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het in artikel 6, lid 2, onder a), bedoelde 
meerjarige programma van het 
Agentschap voorziet in de maatregelen die 
het Agentschap moet nemen tijdens de 
periode die valt onder het meerjarig 
financieel kader als bedoeld in artikel 312 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, met inbegrip van de 
maatregelen die verband houden met de 
internationale relaties en met de 
communicatie waarvoor het aansprakelijk 
is. Dit programma stelt het personeel en de 
financiële middelen vast die voor elke 
activiteit worden uitgetrokken. Hierbij 
worden de in artikel 26 bedoelde evaluaties 
in aanmerking genomen.

1. Het in artikel 6, lid 2, onder a), bedoelde 
meerjarige werkprogramma van het 
Agentschap omvat doelstellingen en 
verwachte resultaten, met inbegrip van 
prestatie-indicatoren. Het bevat ook de 
maatregelen die het Agentschap moet
uitvoeren tijdens de periode die valt onder 
het meerjarig financieel kader als bedoeld 
in artikel 312 van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie, met 
inbegrip van de maatregelen die verband 
houden met de internationale relaties en 
met de communicatie waarvoor het 
aansprakelijk is, en het specificeert het 
personeel en de financiële middelen die 
voor elke activiteit worden uitgetrokken.
Hierbij worden de in artikel 26 bedoelde 
evaluaties in aanmerking genomen.

Or. en
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Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 912/2010
Artikel 8 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op basis van het meerjarige 
werkprogramma stelt het in artikel 6, 
lid 2, onder b), bedoelde jaarlijkse
programma de maatregelen vast die het 
Agentschap tijdens het komende jaar moet
verrichten, met inbegrip van de 
maatregelen in verband met de 
internationale betrekkingen en de 
communicatie waarvoor het aansprakelijk 
is. Dit programma stelt het personeel en de 
financiële middelen vast die voor elke 
activiteit worden uitgetrokken. Het omvat, 
ter informatie, de taken die de Commissie 
in voorkomend geval aan het Agentschap 
heeft gedelegeerd onder toepassing van 
artikel [15, lid 1, onder d)] van 
Verordening [toekomstige GNSS-
verordening].

2. Het in artikel 6, lid 2, onder b), 
bedoelde jaarlijkse werkprogramma is 
gebaseerd op het meerjarige 
werkprogramma. Het omvat nauwkeurige 
doelstellingen en verwachte resultaten, 
met inbegrip van prestatie-indicatoren. 
Het bevat ook een uitvoerige beschrijving 
van de maatregelen die het Agentschap 
tijdens het komende jaar moet uitvoeren, 
met inbegrip van de maatregelen in 
verband met de internationale betrekkingen 
en de communicatie waarvoor het 
aansprakelijk is, en het specificeert het 
personeel en de financiële middelen die 
voor elke activiteit worden uitgetrokken, in 
overeenstemming met de beginselen van 
een activiteitsgestuurde begroting en een 
activiteitsgestuurd beheer. Het vermeldt 
duidelijk welke taken ten opzichte van het 
vorige jaar zijn toegevoegd, gewijzigd of 
geschrapt. Het omvat, ter informatie, de 
taken die de Commissie in voorkomend 
geval aan het Agentschap heeft 
gedelegeerd onder toepassing van 
artikel [15, lid 1, onder d)] van 
Verordening [toekomstige GNSS-
verordening].

Or. en

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 912/2010
Artikel 8 bis – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De uitvoerend directeur zendt het 
meerjarige en het jaarlijkse 
werkprogramma, nadat die zijn 
aangenomen door de Raad van bestuur, 
toe aan het Europees Parlement, de Raad, 
de Commissie en de lidstaten, en maakt ze 
openbaar. De uitvoerend directeur en de 
voorzitter van de Raad voor de 
veiligheidsaccreditatie kunnen worden 
verzocht het deel van het aangenomen 
jaarlijkse werkprogramma dat onder hun 
verantwoordelijkheid valt te komen 
presenteren in de desbetreffende 
commissie(s) van het Europees Parlement 
en vragen van leden te beantwoorden.

Or. en

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 912/2010
Artikel 8 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het in artikel 8, onder f), bedoelde 
algemeen verslag geeft een overzicht van
de uitvoering van de werkprogramma's 
van het Agentschap.

3. Het in artikel 6, lid 2, onder f), bedoelde 
jaarverslag bevat informatie over: 

a) de uitvoering van het meerjarige en het 
jaarlijkse werkprogramma, onder meer 
wat betreft de prestatie-indicatoren;
b) het plan voor de begroting en het 
personeelsbeleid;
c) het beheerssysteem en het 
internecontrolesysteem van het 
Agentschap;
d) de bevindingen van interne en externe 
audits;
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e) de follow-up van de uit de audit 
verkregen aanbevelingen en van de 
aanbeveling betreffende de kwijting;
f) de betrouwbaarheidsverklaring van de 
uitvoerend directeur.

Het jaarverslag wordt openbaar gemaakt.

Or. en

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 – letter a
Verordening (EU) nr. 912/2010
Artikel 11 – lid 3 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) hij neemt waar nodig, op basis van 
voorstellen van zijn voorzitter, besluiten 
over de organisatiestructuren van het 
Agentschap die betrekking hebben op de 
in dit hoofdstuk bedoelde activiteiten in 
verband met veiligheidsaccreditatie;

Or. en

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 – letter a
Verordening (EU) nr. 912/2010
Artikel 11 – lid 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) hij stelt zijn huishoudelijk reglement 
vast.

f) hij stelt zijn huishoudelijk reglement vast 
en maakt dit openbaar;

Or. en
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Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 – letter b
Verordening (EU) nr. 912/2010
Artikel 11 – lid 7 – eerste zin

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Raad voor de veiligheidsaccreditatie 
bestaat uit één vertegenwoordiger per 
lidstaat, één vertegenwoordiger van de 
Commissie en één vertegenwoordiger van 
de HV. 

7. De Raad voor de veiligheidsaccreditatie 
bestaat uit één vertegenwoordiger per 
lidstaat, één vertegenwoordiger van de 
Commissie en één vertegenwoordiger van 
de HV, die worden benoemd op grond van 
hun kennis van de activiteiten op het 
gebied van veiligheidsaccreditatie, en met 
inachtneming van hun kwalificaties op 
bestuurs-, administratief en 
begrotingsgebied. De Commissie, de HV 
en de lidstaten streven naar een 
evenwichtige vertegenwoordiging van 
mannen en vrouwen in de Raad voor de 
veiligheidsaccreditatie.

Or. en

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 – letter b
Verordening (EU) nr. 912/2010
Artikel 11 – lid 7 – tweede zin

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ambtstermijn van de leden van de Raad 
voor de veiligheidsaccreditatie bedraagt 
vier jaar en kan worden verlengd. 

De ambtstermijn van de leden van de Raad 
voor de veiligheidsaccreditatie bedraagt 
vier jaar en kan worden verlengd. De 
Commissie, de hoge vertegenwoordiger en 
de lidstaten trachten het verloop van hun 
vertegenwoordigers in de Raad voor de 
veiligheidsaccreditatie te beperken. 

Or. en
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Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 – letter b
Verordening (EU) nr. 912/2010
Artikel 11 – lid 8 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De voorzitter kan worden uitgenodigd een 
verklaring voor de desbetreffende 
commissie(s) van het Europees Parlement 
te komen afleggen en vragen van leden te 
beantwoorden.

Or. en

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10
Verordening (EU) nr. 912/2010
Artikel 11 bis – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) hij beheert de activiteiten in verband met 
de veiligheidsaccreditatie onder leiding van 
de Raad voor de veiligheidsaccreditatie;

a) hij bereidt het werk van de Raad voor 
de veiligheidsaccreditatie voor en beheert 
de activiteiten in verband met de 
veiligheidsaccreditatie onder leiding van 
deze raad;

Or. en

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10
Verordening (EU) nr. 912/2010
Artikel 11 bis (nieuw) – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) hij is onder toezicht van de Raad voor de 
veiligheidsaccreditatie verantwoordelijk 
voor de uitvoering van het deel van de 

b) hij voert onder toezicht van de Raad 
voor de veiligheidsaccreditatie de delen 
van het meerjarige en het jaarlijkse 
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werkprogramma's van het Agentschap dat 
onder dit hoofdstuk valt;

werkprogramma van het Agentschap uit 
die overeenkomstig artikel 11, lid 3, onder 
b) en c), door deze raad zijn voorbereid en 
goedgekeurd;

Or. en

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13
Verordening (EU) nr. 912/2010
Artikel 15 ter (nieuw) – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De uitvoerend directeur wordt op grond 
van verdiensten en van door bewijsstukken 
aangetoonde bestuurlijke en 
leidinggevende vaardigheden, alsook 
relevante bekwaamheid en ervaring, door 
de Raad van bestuur benoemd aan de hand 
van een door de Commissie voorgestelde 
lijst van kandidaten, na een transparant 
algemeen vergelijkend onderzoek volgend 
op een oproep tot het indienen van blijken 
van belangstelling in het Publicatieblad van 
de Europese Unie en elders.

2. De uitvoerend directeur wordt, na 
goedkeuring door het Europees 
Parlement, op grond van verdiensten en 
van door bewijsstukken aangetoonde 
bestuurlijke en leidinggevende 
vaardigheden, alsook relevante 
bekwaamheid en ervaring, door de Raad 
van bestuur benoemd aan de hand van een
door de Commissie voorgestelde lijst van 
kandidaten, na een transparant algemeen 
vergelijkend onderzoek volgend op een 
oproep tot het indienen van blijken van 
belangstelling in het Publicatieblad van de 
Europese Unie en elders. 

Or. en

Motivering

Deze procedure geldt ook voor de Europese Bankautoriteit (Verordening nr. 1093/2010), de 
Europese Autoriteit voor effecten en markten (Verordening nr. 1094/2010) en de Europese 
Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Verordening nr. 1095/2010).

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13
Verordening (EU) nr. 912/2010
Artikel 15 ter – lid 2 – alinea 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vóór de benoeming worden de kandidaten 
op de in de eerste alinea bedoelde lijst 
verzocht een verklaring voor de 
desbetreffende commissie van het 
Europees Parlement te komen afleggen en 
vragen van leden te beantwoorden.

Or. en

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13
Verordening (EU) nr. 912/2010
Artikel 15 ter – lid 3 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Raad van bestuur stelt het Europees 
Parlement in kennis van zijn voornemen 
om de ambtstermijn van de uitvoerend 
directeur te verlengen. In de maand die 
voorafgaat aan de verlenging van zijn 
ambtstermijn kan de uitvoerend directeur 
worden verzocht een verklaring voor de 
desbetreffende commissies van het 
Europees Parlement te komen afleggen en 
vragen van leden te beantwoorden.

Or. en

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13
Verordening (EU) nr. 912/2010
Artikel 15 ter – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het Europees Parlement of de Raad Schrappen
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kan de uitvoerend directeur verzoeken 
verslag uit te brengen over de uitvoering 
van zijn taken en een verklaring af te 
leggen voor deze instellingen.

Or. en

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13
Verordening (EU) nr. 912/2010
Artikel 15 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Het Agentschap kan ook een beroep doen 
op nationale deskundigen. Deze
deskundigen beschikken over een passende 
veiligheidsmachtiging.

Het Agentschap kan een beroep doen op 
gedetacheerde nationale deskundigen. 
Dergelijke deskundigen beschikken over 
een passende veiligheidsmachtiging. Het 
Statuut van de ambtenaren en de regeling 
die van toepassing is op de andere 
personeelsleden van de Europese Unie 
zijn niet van toepassing op deze 
deskundigen.
De Raad van bestuur stelt een besluit vast 
houdende voorschriften inzake de 
detachering van nationale deskundigen 
naar het Agentschap. Voorafgaand aan 
dat besluit raadpleegt hij de Raad voor de 
veiligheidsaccreditatie in verband met de 
detachering van de bij de in hoofdstuk III 
bedoelde activiteiten op het gebied van 
veiligheidsaccreditatie betrokken 
nationale deskundigen, en houdt hij naar 
behoren rekening met de opmerkingen 
van deze raad.

Or. en

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18
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Verordening (EU) nr. 912/2010
Artikel 22 bis (nieuw) – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De uitvoerend directeur en de door de 
lidstaten en door de Commissie op 
tijdelijke basis gedetacheerde ambtenaren 
leggen een verbintenisverklaring af, 
alsmede een verklaring over hun 
belangen waaruit blijkt dat zij geen 
directe of indirecte belangen hebben die 
als nadelig voor hun onafhankelijkheid 
kunnen worden beschouwd. Deze 
verklaringen worden schriftelijk afgelegd 
bij indiensttreding en worden vernieuwd 
bij wijziging van hun persoonlijke 
situatie.

1. De Raad van bestuur stelt regels vast 
voor de voorkoming en beheersing van 
belangenconflicten. Deze regels zijn van 
toepassing op het hele Agentschap en 
worden openbaar gemaakt. Alvorens deze 
regels vast te stellen raadpleegt hij de
Raad voor de veiligheidsaccreditatie en 
houdt hij naar behoren rekening met de 
opmerkingen van deze raad.

Or. en

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18
Verordening (EU) nr. 912/2010
Artikel 22 bis (nieuw) – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De externe deskundigen die zitting 
hebben in de ad hoc-werkgroepen maken 
op elke vergadering de belangen kenbaar 
die geacht zouden kunnen worden 
afbreuk te doen aan hun 
onafhankelijkheid ten aanzien van de 
agendapunten.

2. De in lid 1 bedoelde regels voorzien ten 
minste in het volgende:

a) zij schrijven voor dat de leden van de 
Raad van bestuur en de Raad voor de 
veiligheidsaccreditatie, de uitvoerend 
directeur, het personeel van het 
Agentschap en de gedetacheerde 
nationale deskundigen een 
verbintenisverklaring en een verklaring 
over alle belangen die geacht zouden 
kunnen worden afbreuk te doen aan hun 
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onafhankelijkheid afleggen;
b) zij schrijven voor dat de onder a) 
bedoelde verklaringen nauwkeurig en 
volledig moeten zijn, op papier moeten 
worden gezet bij de indiensttreding van de 
betrokkenen, moeten worden bijgewerkt 
indien hun persoonlijke situatie 
verandert, en openbaar moeten worden 
gemaakt;
c) zij omvatten duidelijke en objectieve 
criteria voor de beoordeling van de 
onder a) bedoelde verklaringen, 
waarborgen een consistente toepassing 
van deze criteria en bieden de 
mogelijkheid om iedere verklaring te 
verifiëren indien er daaromtrent twijfels 
zouden rijzen;
d) zij voorzien in een procedure om te 
garanderen dat personen met een belang 
dat geacht zou kunnen worden afbreuk te 
doen aan hun onafhankelijkheid ten 
aanzien van een agendapunt op een 
vergadering niet kunnen deelnemen aan 
de bespreking van en besluitvorming over 
dat agendapunt;
e) zij voorzien in duidelijke en consistente 
beleidslijnen en procedures, met inbegrip 
van doeltreffende, evenredige en 
preventieve sancties om inbreuken op de 
regels tegen te gaan;
f) zij voorzien in een passende, verplichte 
opleiding met betrekking tot 
belangenconflicten voor de uitvoerend 
directeur, alle personeelsleden van het 
Agentschap, de gedetacheerde nationale 
deskundigen en de leden van de Raad van 
bestuur en de Raad voor de 
veiligheidsaccreditatie;
g) zij bieden een oplossing voor de 
problemen die ontstaan wanneer iemand 
het Agentschap verlaat.

Or. en
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Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18
Verordening (EU) nr. 912/2010
Artikel 22 bis (nieuw) – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Raad van bestuur en de Raad voor 
de veiligheidsaccreditatie brengen een 
beleid tot stand om belangenconflicten te 
vermijden.

Schrappen

Or. en


