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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar återge delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt, vilka inte har ändrats i förslaget till akt, ska 
dessa markeras med fet stil. Eventuella strykningar i sådana delar ska 
markeras enligt följande: [...].



PR\1001240SV.doc 3/28 PE510.725v03-00

SV

INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION ..............5



PE510.725v03-00 4/28 PR\1001240SV.doc

SV



PR\1001240SV.doc 5/28 PE510.725v03-00

SV

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning 
(EU) nr 912/2010 om inrättande av Europeiska byrån för GNSS
(COM(2013)0040 – C7-0031/2013 – 2013/0022(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2013)0040),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 172 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0031/2013),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 
17 april 20131,

– efter att ha hört Regionkommittén,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandena från budgetutskottet och budgetkontrollutskottet (A7-0000/2013).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr xxx/2013 om 

(4) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr xxx/2013 om 

                                               
1 EUT C 198, 10.7.2013, s. 67.
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uppbyggnad och drift av de europeiska 
satellitnavigeringssystemen8, som ersätter 
förordning (EG) nr 683/2008 och träder i 
kraft den 1 januari 2014, anger 
ledningsstrukturen för programmen under 
perioden 2014–2020. Byrån kommer att få 
fler uppgifter och kommer framförallt att 
kunna spela en viktig roll i samband med 
driften av systemen.

uppbyggnad och drift av de europeiska 
satellitnavigeringssystemen8, som ersätter 
förordning (EG) nr 683/2008 och träder i 
kraft den 1 januari 2014, anger 
ledningsstrukturen för programmen under 
perioden 2014–2020. Kommissionen ska 
ha det övergripande ansvaret för 
programmen och kommissionen ska vara 
ansvarig för programmens 
säkerhetsskydd, inklusive systemens 
säkerhetsskydd och drift. Byrån kommer 
dessutom att få fler uppgifter och kommer 
framförallt att kunna spela en viktig roll i 
samband med driften av systemen och 
maximeringen av de socioekonomiska 
fördelarna som dessa kan medföra.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att påminna om att kommissionen har det övergripande ansvaret för 
programmen och är ansvarig för att programmens säkerhetsskydd.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Dessutom vore det ändamålsenligt för 
att bevara oberoendet för styrelsen för 
säkerhetsackreditering och undvika 
eventuella intressekonflikter att styrelsen 
för säkerhetsackreditering och den personal 
inom byrån som den förfogar över utför sitt 
arbete på en plats som garanterar deras 
oberoende och självständighet i 
förhållande till byråns övriga 
verksamheter, särskilt i förhållande till de 
operativa verksamheterna i samband med 
driften av systemen och för byråns interna 
personalregler för att garantera oberoendet 
och självständigheten för den personal som 
utför säkerhetsackreditering i förhållande 

(9) Dessutom är det mycket viktigt för att 
bevara oberoendet för styrelsen för 
säkerhetsackreditering och undvika 
eventuella intressekonflikter att styrelsen 
för säkerhetsackreditering och den personal 
inom byrån som den förfogar över utför sitt 
arbete oberoende och självständigt i 
förhållande till byråns övriga 
verksamheter, särskilt i förhållande till de 
operativa verksamheterna i samband med 
driften av systemen och för byråns interna 
personalregler för att garantera oberoendet 
och självständigheten för den personal som 
utför säkerhetsackreditering i förhållande 
till den personal som utför byråns övriga 
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till den personal som utför byråns övriga 
uppgifter.

uppgifter.

Or. en

Motivering

Styrelsen för säkerhetsackreditering har sina lokaler på samma plats som övriga byrån.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Förordning (EU) nr 912/2010 måste 
bringas i överensstämmelse med 
principerna i Europaparlamentets, rådets 
och kommissionens gemensamma strategi 
avseende decentraliserade byråer som de 
tre institutionerna antog den 5 juli, 26 juni 
respektive 12 juni 2012, särskilt vad gäller 
reglerna för antagande av styrelsebeslut, 
mandatperioden för ledamöterna i byråns 
styrelse och styrelsen för 
säkerhetsackreditering och för deras 
ordföranden, förekomsten av ett flerårigt 
arbetsprogram, byråns styrelses 
befogenheter när det gäller 
personalförvaltning, utvärdering och 
ändring av arbetsordningen, förebyggande 
av intressekonflikter samt behandlingen av 
känslig information som inte är 
sekretessbelagd.

(11) Förordning (EU) nr 912/2010 måste 
bringas i överensstämmelse med 
principerna i Europaparlamentets, rådets 
och kommissionens gemensamma strategi 
avseende decentraliserade byråer som de 
tre institutionerna antog den 5 juli, 26 juni 
respektive 12 juni 2012, särskilt vad gäller 
reglerna för antagande av styrelsebeslut, 
mandatperioden för ledamöterna i byråns 
styrelse och styrelsen för 
säkerhetsackreditering och för deras 
ordföranden, förekomsten av ett flerårigt 
arbetsprogram, byråns styrelses 
befogenheter när det gäller 
personalförvaltning, utvärdering och 
ändring av arbetsordningen, förebyggande 
och hantering av intressekonflikter samt 
behandlingen av känslig information som 
inte är sekretessbelagd.

Or. en

Motivering

Så står det i den gemensamma strategi rörande decentraliserade organ som de tre 
institutionerna enats om.
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Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) I samband med förebyggande och 
hantering av intressekonflikter är det 
mycket viktigt att byrån skapar och 
upprätthåller ett gott rykte i fråga om sitt 
oberoende, sin integritet och sina höga 
yrkesstandarder. Det bör aldrig föreligga 
skälig grund att misstänka att beslut kan 
ha påverkats av intressen som står i 
konflikt med byråns roll som ett organ 
som tjänar hela EU eller av privata 
intressen eller tillhörigheter hos byråns 
personal, utstationerade nationella 
experter eller ledamöterna i byråns 
styrelse och styrelsen för 
säkerhetsackreditering, som leder till, 
eller kan komma att leda till, konflikt med 
den berörda personens offentliga 
tjänsteutövning. Europaparlamentet har 
uttryckt oro över intressekonflikter vid 
vissa byråer och har uppmanat 
revisionsrätten att göra en heltäckande 
analys. Styrelsen bör därför anta 
uttömmande bestämmelser i denna fråga 
som omfattar hela byrån. Vid 
fastställandet av bestämmelserna bör man 
ta hänsyn till rekommendationerna i 
revisionsrättens särskilda rapport nr 15 
2012.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bestämmelserna om inrättandet av byrån Bestämmelserna om inrättandet av byrån 
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och dess verksamhet i medlemsstaterna och 
mottagande tredjeländer och om de 
förmåner dessa beviljat den verkställande 
direktören, styrelseledamöterna, byråns 
personal och deras familjemedlemmar 
omfattas av särskilda avtal mellan byrån 
och dessa medlemsstater och läner. De 
särskilda avtalen ska godkännas av 
styrelsen.

och dess verksamhet i medlemsstaterna och 
mottagande tredjeländer och om de 
förmåner dessa beviljat den verkställande 
direktören, styrelseledamöterna, styrelsen 
för säkerhetsackreditering, byråns 
personal och deras familjemedlemmar 
omfattas av särskilda avtal mellan byrån 
och dessa medlemsstater och länder. De 
särskilda avtalen ska godkännas av 
styrelsen.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led a
Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Styrelsemedlemmar bör utses mot 
bakgrund av deras kunskaper om byråns 
verksamhet med särskild hänsyn till 
relevant kompetens inom ledarskap, 
administration och budget. 
Europaparlamentet, kommissionen och 
medlemsstaterna ska sträva efter en jämn 
könsfördelning i styrelsen.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led a
Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Styrelseledamöternas mandatperiod ska 
vara fyra år och den kan förnyas.

Styrelseledamöternas mandatperiod ska 
vara fyra år och den kan förnyas. 
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Europaparlamentet, kommissionen och 
medlemsstaterna ska sträva efter att 
begränsa omsättningen av deras 
företrädare i styrelsen.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led b
Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 5 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ordföranden kan ombes att göra ett 
uttalande inför behörigt utskott i
Europaparlamentet och besvara frågor 
från ledamöterna.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led b
Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 5 – punkt 4 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Styrelsen ska ha befogenhet att avsätta 
ordföranden och vice ordföranden.

Or. en

Motivering

Styrelsen väljer ordförande och vice ordförande men har inte någon befogenhet att avsätta 
dem vilket kan bli nödvändigt under vissa omständigheter. Dessutom har styrelsen för 
säkerhetsackreditering denna befogenhet över sin ordförande och vice ordförande.
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Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led c
Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 5 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Två tredjedelars majoritet av samtliga 
ledamöter med rösträtt krävs för val av 
ordförande och vice ordförande för 
styrelsen samt för antagande av budgeten 
och arbetsprogrammen.”

Två tredjedelars majoritet av samtliga 
ledamöter med rösträtt krävs för val och 
avsättning av ordförande och vice 
ordförande för styrelsen samt för antagande 
av budgeten och arbetsprogrammen.”

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4
Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 6 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) senast den 30 juni det första året av den 
fleråriga budgetram som föreskrivs i artikel 
312 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, anta byråns fleråriga 
arbetsprogram för den period som omfattas 
av den fleråriga budgetramen efter att i 
detta program ha tagit med den del som 
utarbetats av styrelsen för 
säkerhetsackreditering i enlighet med 
artikel 11.3 b, och efter att ha inhämtat 
kommissionens yttrande,

a) senast den 30 juni det första året av den 
fleråriga budgetram som föreskrivs i artikel 
312 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, anta byråns fleråriga 
arbetsprogram för den period som omfattas 
av den fleråriga budgetramen efter att i 
detta program ha tagit med den del som 
utarbetats av styrelsen för 
säkerhetsackreditering i enlighet med 
artikel 11.3 b, och efter att ha inhämtat 
kommissionens yttrande och efter att ha 
samrått med Europaparlamentet,

Or. en

Motivering

Enligt den gemensamma strategin bör parlamentet rådfrågas i fråga om det fleråriga 
arbetsprogrammet.
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Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4
Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 6 – punkt 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) anta sin arbetsordning. i) anta och offentliggöra sin arbetsordning.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4
Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 6 – punkt 2 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) på grundval av ett förslag från den 
verkställande direktören anta en 
bedrägeribekämpningsstrategi som står i 
proportion till bedrägeririskerna, med 
beaktande av en kostnads-nyttoanalys av 
de åtgärder som ska vidtas, 

Or. en

Motivering

Den verksställande direktören ska utarbeta en bedrägeribekämpningsstrategi och lägga fram 
den för styrelsen men styrelsen har ingen befogenhet att anta en sådan strategi.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4
Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 6 – punkt 2 – led ib (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ib) vid behov, på grundval av förslag från 
den verkställande direktören, fatta beslut 
om byråns organisationsstruktur, med 
undantag för säkerhetsackrediteringen 
som omfattas av kapitel III.

Or. en

Motivering

Beslut om byråns interna strukturer bör fattas av styrelsen på förslag från den verkställande 
direktören.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4
Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Styrelsen ska också vidta åtgärder som 
gäller utstationering av nationella 
experter som avses i artikel 15c, efter att 
ha samrått med styrelsen för 
säkerhetsackreditering och tagit 
vederbörlig hänsyn till dess synpunkter.

utgår

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse flyttas till artikel 15c.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 7 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar befogenheterna för 
kommissionen och styrelsen ska den 
verkställande direktören vara oberoende i 
tjänsteutövningen och får varken begära 
eller ta emot instruktioner från någon 
regering eller något annat organ.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 8 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. ska ha ansvaret för att företräda byrån, 
med undantag för verksamhet och beslut i 
enlighet med kapitlen II och III, samt svara 
för dess ledning, ska underteckna de 
delegeringsavtal som ingåtts mellan 
kommissionen och byrån enligt artikel 
[15.1 d] i förordning [den framtida GNSS-
förordningen],

1. ska ha ansvaret för att företräda byrån, 
med undantag för verksamhet och beslut i 
enlighet med kapitlen II och III, samt svara 
för dess dagliga förvaltning, ska 
underteckna de delegeringsavtal som 
ingåtts mellan kommissionen och byrån 
enligt artikel [15.1 d] i förordning [den 
framtida GNSS-förordningen],

Or. en

Motivering

Enligt artikel 7 är den verkställande direktören ansvarig för byråns ledning.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 8 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. ska förbereda styrelsens arbete och, utan 2. ska förbereda styrelsens arbete och, utan 
rösträtt, delta i styrelsens arbete, med 
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rösträtt, delta i styrelsens arbete, förbehåll för artikel 5.5 andra stycket,

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 8 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. ska genomföra styrelsens beslut,

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 8 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. ska under styrelsens överinseende svara 
för genomförandet av byråns årliga 
arbetsprogram, med undantag för den del 
av programmet som omfattas av kapitel 
III,

3. ska svara för utarbetandet av byråns 
fleråriga och årliga arbetsprogram och 
lägga fram dem för styrelsen, med 
undantag för de delar som utarbetats och 
antagits av styrelsen för 
säkerhetsackreditering i enlighet med 
artikel 11.3b och c.

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 8 – led 3a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. ska svara för genomförandet av 
byråns fleråriga och årliga 
arbetsprogram, med undantag för de 
delar som genomförts av ordföranden för 
säkerhetsackreditering i enlighet med 
artikel 11a.1b och rapportera till styrelsen 
om genomförandet av programmen,

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 8 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. ska varje år, med vederbörlig hänsyn 
tagen till de synpunkter som ordföranden 
för styrelsen för säkerhetsackreditering lagt 
fram vad gäller de verksamheter som 
omfattas av kapitel III, utarbeta ett utkast 
till en allmän rapport och lägga fram det 
för styrelsen,

6. ska utarbeta en årlig rapport om byråns 
verksamhet och planer, med undantag för
den del som utarbetats och antagits av 
styrelsen för säkerhetsackreditering i 
enlighet med artikel 11.3d, och lägga fram
den för styrelsen för godkännande,

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 8 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. ska fastställa byråns 
organisationsstruktur och förelägga 
styrelsen denna för godkännande,

utgår
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Or. en

Motivering

Detta täcks av ändringsförslaget till artikel6.2ib.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 8 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. ska utarbeta en åtgärdsplan för 
övervakning av slutsatser och 
rekommendationer om de utvärderingar 
som gjorts och halvårsvis lämna en rapport 
till kommissionen om de framsteg som 
gjorts,

12. ska utarbeta en åtgärdsplan för 
uppföljning av slutsatser och 
rekommendationer i de utvärderingar som 
gjorts i enlighet med artikel 26, samt i de 
undersökningar som utförts av 
Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf), och i olika 
interna eller externa revisionsrapporter,
och halvårsvis lämna en rapport till 
kommissionen om de framsteg som gjorts,

Or. en

Motivering

Detta har harmoniserats med artikel 6.2g.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 8 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europaparlamentet eller rådet får 
uppmana den verkställande direktören att 
lägga fram en rapport om utförandet av 
sina uppgifter och att göra ett uttalande 
inför de institutionerna.
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Or. en

Motivering

Detta har flyttats från artikel 15b.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7
Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 8a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I det fleråriga arbetsprogram som avses i 
artikel 6.2 a anges de åtgärder som byrån 
ska genomföra inom den period som 
omfattas av den fleråriga budgetramen 
enligt artikel 312 i fördraget om 
Europeiska unionen funktionssätt, 
däribland de åtgärder med anknytning till 
internationella förbindelser och 
kommunikation som byrån ansvarar för. I 
detta program fastställs vilka personella 
och ekonomiska resurser som ska avsättas 
för varje verksamhet. Resultatet av de 
utvärderingar som avses i artikel 26 
kommer att beaktas i programmet.

1. Det fleråriga arbetsprogram som avses i 
artikel 6.2 a ska innehålla mål och 
förväntade resultat, inklusive 
resultatindikatorer. Det ska innehålla de 
åtgärder som byrån ska genomföra inom 
den period som omfattas av den fleråriga 
budgetramen enligt artikel 312 i fördraget 
om Europeiska unionen funktionssätt, 
däribland de åtgärder med anknytning till 
internationella förbindelser och 
kommunikation som byrån ansvarar för, 
och ange vilka personella och ekonomiska 
resurser som ska avsättas för varje 
verksamhet. Resultatet av de utvärderingar 
som avses i artikel 26 kommer att beaktas i 
programmet.

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7
Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 8a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. På grundval av det fleråriga 
arbetsprogrammet fastställs i det årliga 
arbetsprogram som avses i artikel 6.2 b 
vilka åtgärder byrån ska genomföra under 

2. Det årliga arbetsprogram som avses i 
artikel 6.2 b ska grunda sig på det 
fleråriga arbetsprogrammet. Det ska 
innehålla detaljerade mål och förväntade 
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det kommande året, däribland de åtgärder 
med anknytning till internationella 
förbindelser och kommunikation som 
byrån ansvarar för. I detta program 
fastställs vilka personella och ekonomiska 
resurser som ska avsättas för varje 
verksamhet. I informationssyfte ska det 
innehålla de uppgifter som kommissionen, 
i förekommande fall, har delegerat till 
byrån enligt artikel [15.1 d i förordningen 
(den framtida GNSS-förordningen).

resultat, inklusive resultatindikatorer. Det 
ska innehålla en detaljerad beskrivning av 
vilka åtgärder byrån ska genomföra under 
det kommande året, däribland de åtgärder 
med anknytning till internationella 
förbindelser och kommunikation som 
byrån ansvarar för, och ska ange vilka 
personella och ekonomiska resurser som 
ska avsättas för varje verksamhet, i 
enlighet med principerna om 
verksamhetsbaserad budgetering och 
förvaltning. Det ska tydligt framgå vilka 
uppgifter som lagts till, ändrats eller 
strukits jämfört med föregående år. I 
informationssyfte ska det innehålla de 
uppgifter som kommissionen, i 
förekommande fall, har delegerat till byrån 
enligt artikel [15.1 d i förordningen (den 
framtida GNSS-förordningen).

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led 7
Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 8a – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Den verkställande direktören ska, 
efter styrelsens godkännande, 
vidarebefordra det fleråriga och årliga 
arbetsprogrammet till Europaparlamentet, 
rådet, kommissionen och 
medlemsstaterna och låta offentliggöra 
dem. Den verkställande direktören och 
ordföranden för styrelsen för 
säkerhetsackreditering kan ombes att 
lägga fram den del av det antagna årliga 
arbetsprogrammet som de ansvarar för 
inför behörigt utskott i 
Europaparlamentet och besvara frågor 
från ledamöterna.
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Or. en

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7
Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 8a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I den årliga allmänna rapport som avses 
i artikel 8 f görs en inventering av
genomförandet av byråns arbetsprogram.”

3. Den årliga rapport som avses i artikel 6 f 
ska innehålla information om

a) genomförandet av byråns fleråriga och 
årliga arbetsprogram, inklusive i fråga om 
resultatindikatorer,
b) budgeten och den personalpolitiska 
planen,
c) byråns administrations- och 
internkontrollsystem,
d) slutsatserna av intern och extern 
revision,
e) uppföljningen av 
revisionsrekommendationerna och 
rekommendationen om ansvarsfrihet,
f) verkställande direktörens förklaring,
Den årliga rapporten ska offentliggöras.

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9 – led a
Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 11 – punkt 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Styrelsen ska vid behov, på grundval 
av förslag från ordföranden, fatta beslut 
om byråns organisationsstruktur i fråga 
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om säkerhetsackrediteringen som 
omfattas av kapitel III.

Or. en

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9 – led a
Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 11 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) anta sin arbetsordning. f) anta och offentliggöra sin arbetsordning.

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9 – led b
Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 11 – punkt 7 – första meningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”7. Styrelsen för säkerhetsackreditering ska 
bestå av en företrädare per medlemsstat, en 
företrädare för kommissionen och en 
företrädare för den höga representanten. 

”7. Styrelsen för säkerhetsackreditering ska 
bestå av en företrädare per medlemsstat, en 
företrädare för kommissionen och en 
företrädare för den höga representanten, 
som ska utses mot bakgrund av deras 
kunskaper om säkerhetsackreditering, 
med särskild hänsyn till relevant 
kompetens inom ledarskap, 
administration och budget.  
Kommissionen, den höga representanten 
och medlemsstaterna ska sträva efter en 
jämn könsfördelning i styrelsen för 
säkerhetsackreditering.

Or. en
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Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9 – led b
Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 11 – punkt 7 – andra meningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Mandattiden för ledamöterna i styrelsen för 
säkerhetsackreditering ska vara fyra år med 
möjlighet till förlängning. 

Mandattiden för ledamöterna i styrelsen för 
säkerhetsackreditering ska vara fyra år med 
möjlighet till förlängning. Kommissionen, 
den höga representanten och 
medlemsstaterna ska sträva efter att 
begränsa omsättningen av deras 
företrädare i styrelsen för 
säkerhetsackreditering.

Or. en

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9 – led b
Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 11 – punkt 8 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ordföranden kan ombes att göra ett 
uttalande inför behörigt utskott i 
Europaparlamentet och besvara frågor 
från ledamöterna.

Or. en

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10
Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 11a – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) leda säkerhetsackrediteringen under 
ledning av styrelsen för 
säkerhetsackreditering,

a) förbereda det arbete som styrelsen för 
säkerhetsackreditering ska utföra och
leda säkerhetsackrediteringen under tillsyn 
av styrelsen, 

Or. en

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10
Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 11a (ny) – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) under ledning av styrelsen för 
säkerhetsackreditering svara för 
genomförandet av den del av byråns 
arbetsprogram som avser föreliggande 
kapitel,

b) under tillsyn av styrelsen för 
säkerhetsackreditering genomföra de delar
av byråns fleråriga och årliga
arbetsprogram som utarbetats och 
godkänts av styrelsen enligt artikel 11.3b 
och c,

Or. en

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13
Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 15b (ny) – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den verkställande direktören ska utses 
av styrelsen på grundval av meriter och 
dokumenterad förvaltnings- och 
ledningsförmåga samt relevant kompetens 
och erfarenhet, från en förteckning över 
kandidater, upprättad av kommissionen 
efter ett öppet och transparent 

2. Den verkställande direktören ska utses 
av styrelsen, efter att Europaparlamentet 
tillstyrkt beslutet, på grundval av meriter 
och dokumenterad förvaltnings- och 
ledningsförmåga samt relevant kompetens 
och erfarenhet, från en förteckning över 
kandidater, upprättad av kommissionen 
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uttagningsförfarande efter att en inbjudan 
att anmäla intresse offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning och 
i andra publikationer.

efter ett öppet och transparent 
uttagningsförfarande efter att en inbjudan 
att anmäla intresse offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning och 
i andra publikationer. 

Or. en

Motivering

Samma tillvägagångssätt tillämpas för den europeiska bankmyndigheten (förordning nr 
1093/2010), den europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (förordning 
1094/2010) och den europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (förordning 
1095/2010).  

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13
Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 15b – punkt 2 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De kandidater som står med i 
förteckningen som avses i första stycket 
ska före utnämningen ombes att göra ett 
uttalande inför behörigt utskott i 
Europaparlamentet och besvara frågor 
från ledamöterna.

Or. en

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13
Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 15b (ny) – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Styrelsen ska underrätta 
Europaparlamentet om sin avsikt att 
förlänga den verkställande direktörens 



PR\1001240SV.doc 25/28 PE510.725v03-00

SV

mandatperiod. Under den månad som 
föregår förlängningen av mandatperioden 
kan den verkställande direktören ombes 
att göra ett uttalande inför 
Europaparlamentets behöriga utskott och 
besvara frågor från utskottsledamöterna.

Or. en

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13
Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 15b – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Europaparlamentet eller rådet får 
uppmana den verkställande direktören att 
lägga fram en rapport om utförandet av 
sina uppgifter och att göra ett uttalande 
inför de institutionerna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13
Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 15c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Byrån får också anlita nationella experter.
Dessa experter ska ha ett vederbörligt 
personalsäkerhetsgodkännande.”

Byrån får anlita utstationerade nationella 
experter. Sådana experter ska ha ett 
vederbörligt 
personalsäkerhetsgodkännande. 
Tjänsteföreskrifterna och 
anställningsvillkoren för övriga anställda 
ska inte gälla för sådana experter.
Styrelsen ska anta ett beslut om 
bestämmelser för utstationering av 
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nationella experter till byrån. Innan 
styrelsen antar beslutet ska den rådfråga 
styrelsen för säkerhetsackreditering i 
fråga om utstationeringen av nationella 
experter som är inblandade i den 
säkerhetshetsackreditering som avses i 
kapitel III och ta vederbörlig hänsyn till 
dess synpunkter.

Or. en

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 18
Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 22a (ny) – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den verkställande direktören och de 
tjänstemän som tillfälligt avdelats från 
medlemsstaterna och kommissionen ska 
göra en åtagandeförklaring och en 
intresseförklaring som visar att det inte 
föreligger några direkta eller indirekta 
intressekonflikter som skulle kunna 
inverka negativt på deras oberoende.
Dessa förklaringar ska ges in skriftligen 
vid inträde i tjänst och de förnyas vid 
eventuell ändring av de personliga 
förhållandena.

1. Styrelsen ska anta bestämmelser för 
förebyggande och hantering av 
intressekonflikter. Bestämmelserna ska 
gälla hela byrån och ska offentliggöras.
Innan styrelsen antar beslutet ska den 
rådfråga styrelsen för 
säkerhetsackreditering och ta vederbörlig 
hänsyn till dess synpunkter.

Or. en

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 18
Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 22a (ny) – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Externa sakkunniga som deltar i 
tillfälliga arbetsgrupper ska före varje 
möte som de deltar i skriftligen redovisa 
eventuella intressen som kan påverka 
deras oberoende i förhållande till frågorna 
på dagordningen.

2. De bestämmelser som avses i punkt 1 
ska minst omfatta

a) krav på att ledamöterna av byråns 
styrelse och styrelsen för 
säkerhetsackreditering, den verkställande 
direktören, byråns personal och 
utstationerade nationella experter i 
förklaringar ska redovisa åtaganden och 
eventuella intressen som skulle kunna 
inverka negativt på deras oberoende,

b) krav på att de förklaringar som avses i 
led a ska vara precisa och fullständiga 
och ska ges in skriftligen vid inträde i 
tjänst, förnyas vid eventuell ändring av de 
personliga förhållandena och 
offentliggöras,
c) tydliga och objektiva kriterier för 
bedömning av de förklaringar som 
ingivits enligt led a, och kriterierna bör 
tillämpas konsekvent och förklaringarna 
bör kontrolleras om problem skulle uppstå 
i samband härmed,
d) förfarande för att säkerställa att 
enskilda personer med ett intresse som 
skulle kunna inverka negativt på dennes 
oberoende i förhållande till en fråga på 
dagordningen inte deltar i diskussionen 
eller beslutet i frågan, 
e) tydliga och konsekventa strategier och 
förfaranden när bestämmelserna inte 
följs, inbegripet effektiva, proportionella 
och avskräckande påföljder,
f) lämplig obligatorisk utbildning om 
intressekonflikter för den verkställande 
direktören, all personal på byrån, 
utstationerade nationella experter samt 
ledamöterna av byråns styrelse och 
styrelsen för säkerhetsackreditering,
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g) frågor som rör situationen efter 
avslutad tjänstgöring vid byrån.

Or. en

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 18
Förordning (EU) nr 912/2010
Artikel 22a (ny) – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Styrelsen och styrelsen för 
säkerhetsackreditering ska tillämpa en 
strategi som gör det möjligt att undvika 
intressekonflikter.”

utgår

Or. en


