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_____________________________________________________________ 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Ο κανονισµός (ΕΕ) αριθ. xxx/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου σχετικά µε την εφαρµογή και 

λειτουργία των ευρωπαϊκών συστηµάτων 

δορυφορικής ραδιοπλοήγησης
8
, που 

αντικαθιστά τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 

683/2008 και θα αρχίσει να ισχύει την 1η 

Ιανουαρίου 2014, καθορίζει το σύστηµα 

της δηµόσιας διαχείρισης των 

προγραµµάτων κατά την περίοδο 2014-

2020. ∆ιευρύνει τα καθήκοντα που έχουν 

ανατεθεί στον Οργανισµό και προβλέπει 

ιδίως ότι ο Οργανισµός µπορεί να 

διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στη 

λειτουργία των συστηµάτων. 

(4) Ο κανονισµός (ΕΕ) αριθ. xxx/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου σχετικά µε την εφαρµογή και 

λειτουργία των ευρωπαϊκών συστηµάτων 

δορυφορικής ραδιοπλοήγησης
8
, που 

αντικαθιστά τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 

683/2008 και θα αρχίσει να ισχύει την 1η 

Ιανουαρίου 2014, καθορίζει το σύστηµα 

της δηµόσιας διαχείρισης των 

προγραµµάτων κατά την περίοδο 2014-

2020. Εκχωρεί πλήρη ευθύνη για τα 

προγράµµατα στην Επιτροπή και καθιστά 

την Επιτροπή υπεύθυνη για την ασφάλεια 

των προγραµµάτων, συµπεριλαµβανοµένης 

της ασφάλειας των συστηµάτων και της 

λειτουργίας τους. Επίσης, διευρύνει τα 
καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στον 

Οργανισµό και προβλέπει ιδίως ότι ο 

Οργανισµός µπορεί να διαδραµατίσει 

σηµαντικό ρόλο στη λειτουργία των 

συστηµάτων και στη µεγιστοποίηση των 

συναφών κοινωνικοοικονοµικών οφελών. 
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Αιτιολόγηση 

Είναι σηµαντικό να υπενθυµιστεί ότι η Επιτροπή έχει εξ ολοκλήρου την ευθύνη για τα 

προγράµµατα και είναι υπεύθυνη για την ασφάλειά τους. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Επιπλέον, πάντοτε µε γνώµονα τη 

διατήρηση της αυτονοµίας του συµβουλίου 

διαπίστευσης ασφαλείας, και για την 

αποτροπή κάθε σύγκρουσης συµφερόντων, 

θα ήταν επίσης σκόπιµο, αφενός, το 
συµβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας και το 

προσωπικό του Οργανισµού που τίθεται 

υπό τον έλεγχό του να ασκούν τα 

καθήκοντά τους σε έναν τόπο που 
εγγυάται την αυτονοµία και την 
ανεξαρτησία έναντι των άλλων 
δραστηριοτήτων του Οργανισµού, ιδίως 

έναντι των επιχειρησιακών 

δραστηριοτήτων που συνδέονται µε τη 

λειτουργία των συστηµάτων και, 

αφετέρου, ο εσωτερικός κανονισµός του 

Οργανισµού σε θέµατα προσωπικού να 

εγγυάται την αυτονοµία και ανεξαρτησία 

του προσωπικού που ασκεί τα καθήκοντα 

διαπίστευσης ασφαλείας έναντι του 

προσωπικού που ασκεί τις άλλες 

δραστηριότητες του Οργανισµού. 

(9) Επιπλέον, πάντοτε µε γνώµονα τη 

διατήρηση της αυτονοµίας του συµβουλίου 

διαπίστευσης ασφαλείας, και για την 

αποτροπή κάθε σύγκρουσης συµφερόντων, 

έχει εξαιρετική σηµασία, αφενός, το 
συµβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας και το 

προσωπικό του Οργανισµού που τίθεται 

υπό τον έλεγχό του να ασκούν τα 

καθήκοντά τους αυτόνοµα και 
ανεξάρτητα έναντι των άλλων 
δραστηριοτήτων του Οργανισµού, ιδίως 

έναντι των επιχειρησιακών 

δραστηριοτήτων που συνδέονται µε τη 

λειτουργία των συστηµάτων και, 

αφετέρου, ο εσωτερικός κανονισµός του 

Οργανισµού σε θέµατα προσωπικού να 

εγγυάται την αυτονοµία και ανεξαρτησία 

του προσωπικού που ασκεί τα καθήκοντα 

διαπίστευσης ασφαλείας έναντι του 

προσωπικού που ασκεί τις άλλες 

δραστηριότητες του Οργανισµού. 

Αιτιολόγηση 

Το συµβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας βρίσκεται στον ίδιο τόπο µε τις άλλες µονάδες του 

Οργανισµού. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Ακόµη, θα πρέπει ο κανονισµός (ΕΕ) 

αριθ. 912/2010 να εναρµονιστεί µε τις 

(11) Ακόµη, θα πρέπει ο κανονισµός (ΕΕ) 

αριθ. 912/2010 να εναρµονιστεί µε τις 



 

 

 PE529.594/ 3 

 EL 

αρχές που παρατίθενται στην κοινή θέση 

του Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της 

Επιτροπής σχετικά µε τους 

αποκεντρωµένους οργανισµούς, που 

υιοθετήθηκε από αυτά τα τρία όργανα στις 

5 Ιουλίου, 26 Ιουνίου και 12 Ιουνίου 2012 

αντίστοιχα, ιδίως όσον αφορά τους 

κανόνες έκδοσης των αποφάσεων του 

διοικητικού συµβουλίου, τη διάρκεια της 

θητείας των µελών του διοικητικού 

συµβουλίου και του συµβουλίου 

διαπίστευσης ασφαλείας καθώς και των 

προέδρων τους, την κατάρτιση πολυετούς 

προγράµµατος εργασίας, τις εξουσίες του 

διοικητικού συµβουλίου σε θέµατα 

διαχείρισης προσωπικού, την αξιολόγηση 

και αναθεώρηση του κανονισµού, την 

πρόληψη της σύγκρουσης συµφερόντων, 

την επεξεργασία ευαίσθητων µη 

διαβαθµισµένων πληροφοριών. 

αρχές που παρατίθενται στην κοινή θέση 

του Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της 

Επιτροπής σχετικά µε τους 

αποκεντρωµένους οργανισµούς, που 

υιοθετήθηκε από αυτά τα τρία όργανα στις 

5 Ιουλίου, 26 Ιουνίου και 12 Ιουνίου 2012 

αντίστοιχα, ιδίως όσον αφορά τους 

κανόνες έκδοσης των αποφάσεων του 

διοικητικού συµβουλίου, τη διάρκεια της 

θητείας των µελών του διοικητικού 

συµβουλίου και του συµβουλίου 

διαπίστευσης ασφαλείας καθώς και των 

προέδρων τους, την κατάρτιση πολυετούς 

προγράµµατος εργασίας, τις εξουσίες του 

διοικητικού συµβουλίου σε θέµατα 

διαχείρισης προσωπικού, την αξιολόγηση 

και αναθεώρηση του κανονισµού, την 

πρόληψη της σύγκρουσης συµφερόντων, 

την επεξεργασία ευαίσθητων µη 

διαβαθµισµένων πληροφοριών. 

Αιτιολόγηση 

Αυτή είναι η διατύπωση της κοινής προσέγγισης για τους αποκεντρωµένους οργανισµούς, όπως 

συµφωνήθηκε από τα τρία θεσµικά όργανα. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11a) Σε ό,τι αφορά την πρόληψη και τη 
διαχείριση της σύγκρουσης συµφερόντων, 
έχει εξαιρετική σηµασία ο Οργανισµός να 
δηµιουργήσει και να διατηρήσει µια καλή 
φήµη για την αµεροληψία, την 
ακεραιότητα και τα υψηλά 
επαγγελµατικά πρότυπά του. ∆εν θα 
πρέπει να υπάρχει κανένας εύλογος λόγος 
υποψίας ότι οι αποφάσεις ενδέχεται να 
επηρεάζονται από συµφέροντα που 
συγκρούονται µε τον ρόλο του 
Οργανισµού ως φορέα που υπηρετεί 
ολόκληρη την Ένωση ή από προσωπικά 
συµφέροντα ή προσωπικές σχέσεις 
οποιουδήποτε µέλους του προσωπικού 
του Οργανισµού ή οποιουδήποτε εθνικού 
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αποσπασµένου εµπειρογνώµονα ή 
οποιουδήποτε άλλου µέλους του 
διοικητικού συµβουλίου ή του συµβουλίου 
διαπίστευσης ασφαλείας που δηµιουργούν 
ή είναι πιθανό να δηµιουργήσουν 
σύγκρουση µε αυτή καθαυτή την 
εκτέλεση των επίσηµων καθηκόντων του 
ενδιαφερόµενου προσώπου. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκφράσει 
την ανησυχία του για περιπτώσεις 
σύγκρουσης συµφερόντων που 
παρατηρούνται σε κάποιους οργανισµούς 
και έχει ζητήσει από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο να διενεργήσει ενδελεχή 
ανάλυση. Ως εκ τούτου, το διοικητικό 
συµβούλιο θα πρέπει να θεσπίσει 
ολοκληρωµένους κανόνες για το ζήτηµα 
αυτό οι οποίοι θα καλύπτουν ολόκληρο 
τον Οργανισµό. Οι κανόνες αυτοί θα 
πρέπει να λάβουν υπόψη τις συστάσεις 
που εκδόθηκαν από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο στο πλαίσιο της ειδικής του 
έκθεσης αριθ. 15 του 2012. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11β) Στις 10 ∆εκεµβρίου του 2010, οι 
εκπρόσωποι των κρατών µελών στη 
συνεδρίαση που συγκλήθηκε στη 
διακυβερνητική διάσκεψη αποφάσισαν να 
εγκαταστήσουν την έδρα του οργανισµού 
στην Πράγα. Η συµφωνία φιλοξενίας που 
συνήφθη µεταξύ της Τσεχικής 
∆ηµοκρατίας και του Οργανισµού τέθηκε 
σε ισχύ στις 9 Αυγούστου 2012. Η 
συµφωνία φιλοξενίας και άλλες 
συγκεκριµένες ρυθµίσεις (όπως η 
συµφωνία µίσθωσης και οι δέσµες για τα 
προνόµια του προσωπικού) πρέπει να 
θεωρηθούν ότι συµµορφώνονται πλήρως 
µε τον παρόντα κανονισµό και συνεπώς 
δεν χρειάζεται να τροποποιηθούν. 
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Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 2 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Οι διατάξεις σχετικά µε την εγκατάσταση 

και τη λειτουργία του Οργανισµού στα 

κράτη µέλη και τις τρίτες χώρες που τον 

φιλοξενούν, καθώς και τα πλεονεκτήµατα 

που παρέχουν τα εν λόγω κράτη και τρίτες 

χώρες στον εκτελεστικό διευθυντή, στα 

µέλη του διοικητικού συµβουλίου, στο 

προσωπικό του Οργανισµού και στα µέλη 

της οικογένειάς τους αποτελούν 

αντικείµενο ειδικών ρυθµίσεων που 

συνάπτουν ο Οργανισµός και τα εν λόγω 

κράτη και τρίτες χώρες. Οι ειδικές 

ρυθµίσεις εγκρίνονται από το διοικητικό 

συµβούλιο. 

Οι διατάξεις σχετικά µε την εγκατάσταση 

και τη λειτουργία του Οργανισµού στα 

κράτη µέλη και τις τρίτες χώρες που τον 

φιλοξενούν, καθώς και τα πλεονεκτήµατα 

που παρέχουν τα εν λόγω κράτη και τρίτες 

χώρες στον εκτελεστικό διευθυντή, στα 

µέλη του διοικητικού συµβουλίου και του 

συµβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας, στο 

προσωπικό του Οργανισµού και στα µέλη 

της οικογένειάς τους αποτελούν 

αντικείµενο ειδικών ρυθµίσεων που 

συνάπτουν ο Οργανισµός και τα εν λόγω 

κράτη και τρίτες χώρες. Οι ειδικές 

ρυθµίσεις εγκρίνονται από το διοικητικό 

συµβούλιο. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 3 – στοιχείο α 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου 
διορίζονται µε γνώµονα τις γνώσεις τους 
για τα καθήκοντα του Οργανισµού και τα 
σχετικά τους προσόντα στους τοµείς της 
διαχείρισης, της διοίκησης και του 
προϋπολογισµού. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και τα κράτη 
µέλη στοχεύουν στη διασφάλιση µιας 
ισορροπηµένης εκπροσώπησης ανδρών 
και γυναικών στο διοικητικό συµβούλιο. 
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Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 3 – στοιχείο α 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η διάρκεια της θητείας των µελών του 

διοικητικού συµβουλίου είναι τετραετής, 

µε δυνατότητα ανανέωσης. 

Η διάρκεια της θητείας των µελών του 

διοικητικού συµβουλίου είναι τετραετής, 

µε δυνατότητα ανανέωσης. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και τα κράτη 
µέλη προσπαθούν να περιορίσουν την 
εναλλαγή των εκπροσώπων τους στο 
διοικητικό συµβούλιο. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 3 – στοιχείο β 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Ο πρόεδρος µπορεί να καλείται να 
προβαίνει σε δήλωση ενώπιον της 
σχετικής επιτροπής/των σχετικών 
επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και να απαντά σε ερωτήσεις των 
βουλευτών. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 3 – στοιχείο β 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 β (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Το διοικητικό συµβούλιο έχει την εξουσία 
να απολύσει τον πρόεδρο και τον 
αντιπρόεδρο. 
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Αιτιολόγηση 

Το διοικητικό συµβούλιο εκλέγει τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο, αλλά δεν διαθέτει εξουσία να 

τους απολύσει, παρόλον ότι τούτο µπορεί να είναι απαραίτητο σε ορισµένες περιπτώσεις. 

Άλλωστε, το συµβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας διαθέτει τη συγκεκριµένη εξουσία για τον 

πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 3 – στοιχείο γ 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 

Άρθρο 5 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Για την εκλογή του προέδρου του 

διοικητικού συµβουλίου και του 

αντιπροέδρου του, για την έγκριση του 

προϋπολογισµού και των προγραµµάτων 

εργασίας απαιτείται πλειοψηφία δύο 

τρίτων του συνόλου των µελών που έχουν 

δικαίωµα ψήφου.» 

Για την εκλογή και την απόλυση του 

προέδρου και του αντιπροέδρου του 

διοικητικού συµβουλίου και για την 

έγκριση του προϋπολογισµού και των 

προγραµµάτων εργασίας απαιτείται 

πλειοψηφία δύο τρίτων του συνόλου των 

µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 4 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) εγκρίνει, το αργότερο έως την 30ή 

Ιουνίου του πρώτου έτους του πολυετούς 

δηµοσιονοµικού πλαισίου το οποίο 

προβλέπεται στο άρθρο 312 της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, το πολυετές πρόγραµµα εργασίας 

του Οργανισµού για την περίοδο η οποία 

καλύπτεται από το πολυετές 

δηµοσιονοµικό πλαίσιο, αφού 

ενσωµατώσει σε αυτό το µέρος που 

συντάσσει το συµβούλιο διαπίστευσης 

ασφαλείας, σύµφωνα µε το άρθρο 11 

παράγραφος 3 στοιχείο β) και αφού λάβει 

τη σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής· 

α) εγκρίνει, το αργότερο έως την 30ή 

Ιουνίου του πρώτου έτους του πολυετούς 

δηµοσιονοµικού πλαισίου το οποίο 

προβλέπεται στο άρθρο 312 της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, το πολυετές πρόγραµµα εργασίας 

του Οργανισµού για την περίοδο η οποία 

καλύπτεται από το πολυετές 

δηµοσιονοµικό πλαίσιο, αφού 

ενσωµατώσει σε αυτό το µέρος που 

συντάσσει το συµβούλιο διαπίστευσης 

ασφαλείας, σύµφωνα µε το άρθρο 11 

παράγραφος 3 στοιχείο β) και αφού λάβει 

τη γνώµη της Επιτροπής και τη 
γνωµοδότηση του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου· 

Αιτιολόγηση 

Σύµφωνα µε την κοινή προσέγγιση, για το πολυετές πρόγραµµα εργασίας, πρέπει να καλείται το 

Κοινοβούλιο να γνωµοδοτήσει. 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 4 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (εα) εγκρίνει τις ρυθµίσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 23, παράγραφος 
2 µετά την έγκριση από το συµβούλιο 
διαπίστευσης ασφαλείας που προβλέπεται 
στο άρθρο 11, για τα θέµατα που 
εµπίπτουν στο κεφάλαιο ΙΙΙ·  

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 4 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο η α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (ηα) εγκρίνει, κατόπιν προτάσεως του 
εκτελεστικού διευθυντή, τις συµφωνίες 
εργασίας µεταξύ του Οργανισµού και της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας ∆ιαστήµατος 
που προβλέπεται στο άρθρο [15 
παράγραφος 1γ] του Κανονισµού (ΕΕ) 
αριθ. …/…[µελλοντικός κανονισµός 
GNSS]· 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 4 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

i) εκδίδει τον εσωτερικό κανονισµό του. θ) εκδίδει και δηµοσιοποιεί τον εσωτερικό 
κανονισµό του· 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 4 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – σηµείο θ α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 θa) εγκρίνει, κατόπιν πρότασης του 
εκτελεστικού διευθυντή, µια στρατηγική 
για την καταπολέµηση της απάτης που 
είναι ανάλογη µε τους κινδύνους της 
απάτης λαµβάνοντας υπόψη ανάλυση 
κόστους-οφέλους σε σχέση µε τα µέτρα 
που πρόκειται να εφαρµοστούν· 

Αιτιολόγηση 

Ο εκτελεστικός διευθυντής πρέπει να καταρτίσει µια στρατηγική για την καταπολέµηση της 

απάτης και να την υποβάλει στο συµβούλιο, ωστόσο το συµβούλιο δεν διαθέτει εξουσία να 

εγκρίνει την εν λόγω στρατηγική. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 4 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – σηµείο θ β (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 θβ) λαµβάνει, εφόσον κρίνεται αναγκαίο 
και µε βάση τις προτάσεις του 
εκτελεστικού διευθυντή, αποφάσεις για 
την οργανωτική δοµή του Οργανισµού, µε 
εξαίρεση τις αποφάσεις που συνδέονται 
µε τις δραστηριότητες διαπίστευσης 
ασφάλειας όπως αναλύονται στο 
κεφάλαιο III. 
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Αιτιολόγηση 

Οι αποφάσεις σχετικά µε την εσωτερική δοµή θα πρέπει να λαµβάνονται από το συµβούλιο 

κατόπιν προτάσεως του εκτελεστικού διευθυντή. 

 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 4 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το διοικητικό συµβούλιο εκδίδει, 

σύµφωνα µε τη διαδικασία που 

προβλέπεται στο άρθρο 110 του 

κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης των 

υπαλλήλων, απόφαση δυνάµει του άρθρου 

2 παράγραφος 1 του κανονισµού 

υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων 

και του άρθρου 6 του καθεστώτος που 

εφαρµόζεται στο λοιπό προσωπικό, µε την 

οποία εκχωρεί στον εκτελεστικό διευθυντή 

τις αντίστοιχες αρµοδιότητες που ανήκουν 

στην αρµόδια για τους διορισµούς αρχή 

και καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις 

οποίες µπορεί να ανασταλεί η εν λόγω 

εκχώρηση αρµοδιοτήτων. Ο εκτελεστικός 

διευθυντής εξουσιοδοτείται να µεταβιβάζει 

περαιτέρω τις εν λόγω αρµοδιότητες. 

Το διοικητικό συµβούλιο εκδίδει, 

σύµφωνα µε τη διαδικασία που 

προβλέπεται στο άρθρο 110 του 

κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης των 

υπαλλήλων, απόφαση δυνάµει του άρθρου 

2 παράγραφος 1 του κανονισµού 

υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων 

και του άρθρου 6 του καθεστώτος που 

εφαρµόζεται στο λοιπό προσωπικό, µε την 

οποία εκχωρεί στον εκτελεστικό διευθυντή 

τις αντίστοιχες αρµοδιότητες που ανήκουν 

στην αρµόδια για τους διορισµούς αρχή 

και καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις 

οποίες µπορεί να ανασταλεί η εν λόγω 

εκχώρηση αρµοδιοτήτων. Ο εκτελεστικός 
διευθυντής ενηµερώνει το διοικητικό 
συµβούλιο σχετικά µε αυτές τις κατ' 
εξουσιοδότηση αρµοδιότητες. Ο 
εκτελεστικός διευθυντής εξουσιοδοτείται 

να µεταβιβάζει περαιτέρω τις εν λόγω 

αρµοδιότητες. 

 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 4 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 6 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Καθορίζει επίσης τις διατάξεις σχετικές διαγράφεται 
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µε την απόσπαση των αποσπασµένων 
εθνικών εµπειρογνωµόνων που 
προβλέπονται στο άρθρο 15γ, κατόπιν 
διαβούλευσης µε το συµβούλιο 
διαπίστευσης ασφαλείας και αφότου 
λάβει δεόντως υπόψη του τις 
παρατηρήσεις του. 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα διάταξη µεταφέρεται στο άρθρο 15γ. 

 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 4 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 912/2010  

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το διοικητικό συµβούλιο ορίζει τον 

εκτελεστικό διευθυντή και µπορεί να 

παρατείνει ή να τερµατίσει τη θητεία του 

σύµφωνα µε το άρθρο 15β παράγραφος 4. 
Ασκεί πειθαρχικό έλεγχο επί του 

εκτελεστικού διευθυντή. 

Το διοικητικό συµβούλιο ορίζει τον 

εκτελεστικό διευθυντή και µπορεί να 

παρατείνει ή να τερµατίσει τη θητεία του 

σύµφωνα µε το άρθρο 15β παράγραφοι 3 
και 4. Ασκεί πειθαρχικό έλεγχο επί του 
εκτελεστικού διευθυντή. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 5 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Με την επιφύλαξη των εξουσιών της 
Επιτροπής και του διοικητικού 
συµβουλίου, ο εκτελεστικός διευθυντής 
ασκεί τα καθήκοντά του µε πλήρη 
ανεξαρτησία και δεν ζητεί ούτε δέχεται 
οδηγίες από καµία κυβέρνηση ή άλλον 
οργανισµό. 
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Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 6 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 

Άρθρο 8 – σηµείο 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) είναι αρµόδιος για την εκπροσώπηση 

του Οργανισµού, µε εξαίρεση τις 

δραστηριότητες και τις αποφάσεις που 

εµπίπτουν στα κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ, και 

είναι υπεύθυνος για τη διαχείρισή του· 

υπογράφει τις συµβάσεις µεταβίβασης 

αρµοδιοτήτων που συνάπτουν η Επιτροπή 

και ο Οργανισµός βάσει του άρθρου [15 

παράγραφος 1 στοιχείο δ)] του κανονισµού 

[µελλοντικός κανονισµός του GNSS]· 

(1) είναι αρµόδιος για την εκπροσώπηση 
του Οργανισµού, µε εξαίρεση τις 

δραστηριότητες και τις αποφάσεις που 

εµπίπτουν στα κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ, και 

είναι υπεύθυνος για την καθηµερινή 
διοίκησή του· υπογράφει τις συµβάσεις 
µεταβίβασης αρµοδιοτήτων που 

συνάπτουν η Επιτροπή και ο Οργανισµός 

βάσει του άρθρου [15 παράγραφος 1 

στοιχείο α)] του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 

[µελλοντικός κανονισµός του GNSS]· 

Αιτιολόγηση 

Το άρθρο 7 ορίζει ότι ο εκτελεστικός διευθυντής είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του 

Οργανισµού. 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 6 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 912/2010  

Άρθρο 8 – σηµείο 1 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1a) προετοιµάζει τις συµφωνίες εργασίας 
µεταξύ του Οργανισµού και της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας ∆ιαστήµατος 
που προβλέπεται στο άρθρο [15 
(παράγραφος 1γ)] του [µελλοντικού 
κανονισµού GNSS] και τις υποβάλλει στο 
διοικητικό συµβούλιο προς έγκριση, 
σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 2 
στοιχείο ηα). 
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Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 6 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 

Άρθρο 8 – σηµείο 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) προετοιµάζει τις εργασίες του 

διοικητικού συµβουλίου και συµµετέχει, 

χωρίς δικαίωµα ψήφου, στις εργασίες του 

διοικητικού συµβουλίου· 

(2) προετοιµάζει τις εργασίες του 

διοικητικού συµβουλίου και συµµετέχει, 

χωρίς δικαίωµα ψήφου, στις εργασίες του 

διοικητικού συµβουλίου, µε την 
επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου του 
άρθρου 5 παράγραφος 5· 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 6 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 

Άρθρο 8 – σηµείο 2 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2a) εκτελεί τις αποφάσεις του 
διοικητικού συµβουλίου· 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 6 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 

Άρθρο 8 – σηµείο 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) εξασφαλίζει την εκτέλεση των 
προγραµµάτων εργασίας του Οργανισµού 

υπό τον έλεγχο του διοικητικού 
συµβουλίου, µε εξαίρεση το µέρος των 
προγραµµάτων που εµπίπτει στο 
κεφάλαιο ΙΙΙ· 

(3) εξασφαλίζει την κατάρτιση των 
πολυετών και ετήσιων προγραµµάτων 
εργασίας του Οργανισµού και τα 
υποβάλλει στο διοικητικό συµβούλιο, µε 
εξαίρεση τα µέρη που καταρτίζονται και 
εγκρίνονται από το συµβούλιο 
διαπίστευσης ασφαλείας σύµφωνα µε το 
άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχεία β) και 
γ)· 
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Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 6 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 

Άρθρο 8 – σηµείο 3 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3a) εξασφαλίζει την εφαρµογή των 
πολυετών και ετήσιων προγραµµάτων 
εργασίας του Οργανισµού, µε εξαίρεση τα 
µέρη που εφαρµόζονται από τον πρόεδρο 
του συµβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας 
σύµφωνα µε το άρθρο 11α παράγραφος 1 
στοιχείο β), και την υποβολή έκθεσης στο 
διοικητικό συµβούλιο σχετικά µε την 
εφαρµογή τους· 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 6 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 912/2010  

Άρθρο 8 – σηµείο 3 β (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3β) εκπονεί έκθεση προόδου σχετικά µε 
την υλοποίηση του ετήσιου 
προγράµµατος εργασίας για κάθε 
συνεδρίαση του διοικητικού συµβουλίου, 
όπου περιλαµβάνεται, χωρίς αλλαγές, το 
κεφάλαιο που εκπονεί ο πρόεδρος του 
συµβουλίου πιστοποίησης ασφάλειας, 
σύµφωνα µε το άρθρο 11α παράγραφος 1 
στοιχείο γ. 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 6 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 

Άρθρο 8 – σηµείο 6 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) συντάσσει κάθε έτος, λαµβάνοντας (6) συντάσσει την ετήσια έκθεση για τις 
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δεόντως υπόψη τις παρατηρήσεις του 
προέδρου του συµβουλίου διαπίστευσης 
ασφαλείας όσον αφορά τις 
δραστηριότητες που υπάγονται στο 
κεφάλαιο ΙΙΙ, σχέδιο γενικής έκθεσης και 
το υποβάλλει στο διοικητικό συµβούλιο· 

δραστηριότητες και τις πτυχές του 
Οργανισµού, µε εξαίρεση το µέρος που 
συντάσσεται και εγκρίνεται από το 
συµβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας 
σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 3 
στοιχείο δ) και την υποβάλλει προς 
έγκριση στο διοικητικό συµβούλιο· 

 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 6 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 912/2010  

Άρθρο 8 – σηµείο 7 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) µεριµνά ώστε ο Οργανισµός, ως 

υπεύθυνος για τη λειτουργία του GSMC, 

να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται σε 

οδηγίες δυνάµει της κοινής δράσης 

2004/552/ΚΕΠΠΑ· 

(7) µεριµνά ώστε ο Οργανισµός, ως 

υπεύθυνος για τη λειτουργία του GSMC, 

να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις 

οδηγίες που δίδονται δυνάµει της κοινής 

δράσης 2004/552/ΚΕΠΠΑ και να ασκεί 
τον ρόλο που του έχει ανατεθεί µε βάση 
το άρθρο 6 της απόφασης αριθ. 
1104/2011/ΕΕ· 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 6 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 912/2010  

Άρθρο 8 – σηµείο 7 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7a) διασφαλίζει τη δέουσα διακίνηση 
πληροφοριών µεταξύ των διαφόρων 
οργάνων του Οργανισµού, ιδίως όσον 
αφορά τα ζητήµατα ασφαλείας σε σχέση 
µε την καθηµερινή διοίκηση του 
Οργανισµού· 

 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισµού 
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Άρθρο 1 – σηµείο 6 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 912/2010  

Άρθρο 8 – σηµείο 7 β (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7β) κοινοποιεί στην Επιτροπή την άποψη 
του Οργανισµού όσον αφορά ενδεχόµενες 
τεχνικές και επιχειρησιακές 
προδιαγραφές που απαιτούνται για την 
εφαρµογή της εξέλιξης των συστηµάτων 
που αναφέρονται στο άρθρο [13 
παράγραφος 3 στοιχείο γα)] του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. xxx/2013, 
[µελλοντικός κανονισµός του GNSS], 
συµπεριλαµβανοµένων του ορισµού της 
αποδοχής και των διαδικασιών 
επανεξέτασης, καθώς και σχετικά µε 
ερευνητικές δραστηριότητες για τη 
στήριξη των εξελίξεων αυτών· 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 6 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 

Άρθρο 8 – σηµείο 8 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) καθορίζει την οργανωτική δοµή του 
Οργανισµού και την υποβάλλει προς 
έγκριση στο διοικητικό συµβούλιο· 

διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα διάταξη καλύπτεται από την τροπολογία για την προσθήκη του άρθρου 6 παράγραφος 

2 στοιχείο θ β). 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 6 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 

Άρθρο 8 – σηµείο 12 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) καταρτίζει σχέδιο δράσης ώστε να 

δοθεί συνέχεια στα συµπεράσµατα και τις 

συστάσεις των αξιολογήσεων που 
διενεργήθηκαν, και υποβάλλει στην 
Επιτροπή εξαµηνιαία έκθεση σχετικά µε 

την πρόοδο που επιτεύχθηκε· 

(12) καταρτίζει σχέδιο δράσης ώστε να 

δοθεί συνέχεια αφενός στα συµπεράσµατα 
και τις συστάσεις που απορρέουν από τις 
αξιολογήσεις οι οποίες διενεργήθηκαν 
δυνάµει του άρθρου 26, αφετέρου στα 
συµπεράσµατα και τις συστάσεις που 
προέκυψαν από τις έρευνες της OLAF 
και από όλες τις εκθέσεις εσωτερικού ή 
εξωτερικού ελέγχου και υποβάλλει στην 
Επιτροπή εξαµηνιαία έκθεση σχετικά µε 

την πρόοδο που επιτεύχθηκε· 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα διάταξη έχει εναρµονιστεί µε το άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο ζ). 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 6 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 

Άρθρο 8 – σηµείο 14 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) καταρτίζει στρατηγική κατά της 

απάτης για τον Οργανισµό και την 
διαβιβάζει προς έγκριση στο διοικητικό 

συµβούλιο.» 

(14) καταρτίζει στρατηγική κατά της 

απάτης και στρατηγική για την πρόληψη 
και τη διαχείριση της σύγκρουσης 
συµφερόντων για τον Οργανισµό και τις 
διαβιβάζει προς έγκριση στο διοικητικό 

συµβούλιο. 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 6 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 

Άρθρο 8 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συµβούλιο µπορούν να καλέσουν τον 
εκτελεστικό διευθυντή να υποβάλει 
έκθεση σχετικά µε την εκπλήρωση των 
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καθηκόντων του και να προβεί σε 
δήλωση ενώπιον αυτών των οργάνων. 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα διάταξη µεταφέρεται από το άρθρο 15β. 

Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 7 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 

Άρθρο 8α – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το αναφερόµενο στο άρθρο 6 

παράγραφος 2 στοιχείο γ) πολυετές 

πρόγραµµα του Οργανισµού προβλέπει τα 

καθήκοντα που πρέπει να ασκεί ο 

Οργανισµός κατά την περίοδο που 

καλύπτεται από το προβλεπόµενο στο 

άρθρο 312 της Συνθήκης για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολυετές 

δηµοσιονοµικό πλαίσιο, 

συµπεριλαµβανοµένων των ενεργειών που 

συνδέονται µε τις διεθνείς σχέσεις και την 

επικοινωνία για τις οποίες είναι υπεύθυνος. 

Το εν λόγω πρόγραµµα καθορίζει τους 

ανθρώπινους και χρηµατοδοτικούς πόρους 

που διατίθενται σε κάθε δραστηριότητα. 

Λαµβάνει υπόψη το αποτέλεσµα των 

προβλεπόµενων στο άρθρο 26 

αξιολογήσεων. 

1. Το αναφερόµενο στο άρθρο 6 

παράγραφος 2 στοιχείο α) πολυετές 

πρόγραµµα εργασίας του Οργανισµού 
καθορίζει τα καθήκοντα που πρέπει να 
ασκεί ο Οργανισµός κατά την περίοδο που 

καλύπτεται από το προβλεπόµενο στο 

άρθρο 312 της Συνθήκης για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολυετές 

δηµοσιονοµικό πλαίσιο, 

συµπεριλαµβανοµένων των ενεργειών που 

συνδέονται µε τις διεθνείς σχέσεις και την 

επικοινωνία για τις οποίες είναι υπεύθυνος 

και χαράζει τον σύνολο στρατηγικό 
προγραµµατισµό, συµπεριλαµβανοµένων 
των στόχων, των οροσήµων, των 
αναµενόµενων αποτελεσµάτων και των 
δεικτών επίδοσης καθώς και τον 
προγραµµατισµό των ανθρώπινων και 
χρηµατοδοτικών πόρων που διατίθενται 
σε κάθε δραστηριότητα.Λαµβάνει υπόψη 

το αποτέλεσµα των προβλεπόµενων στο 

άρθρο 26 αξιολογήσεων. 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 7 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 

Άρθρο 8α – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Βάσει του πολυετούς προγράµµατος 2. Το αναφερόµενο στο άρθρο 6 
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εργασίας, το αναφερόµενο στο άρθρο 6 
παράγραφος 2 στοιχείο δ) ετήσιο 

πρόγραµµα εργασίας προβλέπει τις 

ενέργειες τις οποίες οφείλει να 

διεκπεραιώσει ο Οργανισµός κατά τη 

διάρκεια του επόµενου έτους, 

συµπεριλαµβανοµένων των ενεργειών που 

αφορούν τις διεθνείς σχέσεις και την 

επικοινωνία για τις οποίες είναι υπεύθυνος. 
Το εν λόγω πρόγραµµα καθορίζει τους 

ανθρώπινους και χρηµατοδοτικούς πόρους 

που διατίθενται σε κάθε δραστηριότητα. 

Περιλαµβάνει για ενηµερωτικούς σκοπούς 

τα καθήκοντα που έχει εκχωρήσει, ανά 

περίπτωση, η Επιτροπή στον Οργανισµό 

σύµφωνα µε το άρθρο [15 παράγραφος 1 

στοιχείο δ)] του κανονισµού (µελλοντικός 

κανονισµός του GNSS). 

παράγραφος 2 στοιχείο β) ετήσιο 

πρόγραµµα εργασίας βασίζεται στο 

πολυετές πρόγραµµα εργασίας. 
Περιλαµβάνει αναλυτικούς στόχους και 
αναµενόµενα αποτελέσµατα, καθώς 
επίσης δείκτες επιδόσεων που καθιστούν 
δυνατή την αποτελεσµατική αξιολόγηση 
των επιτευχθέντων αποτελεσµάτων. 
Περιλαµβάνει επίσης µια αναλυτική 

περιγραφή των ενεργειών που οφείλει να 

διεκπεραιώσει ο Οργανισµός κατά τη 

διάρκεια του επόµενου έτους, 

συµπεριλαµβανοµένων των ενεργειών που 

αφορούν τις διεθνείς σχέσεις και την 

επικοινωνία για τις οποίες είναι υπεύθυνος 

ενώ υποδεικνύει τους ανθρώπινους και 

χρηµατοδοτικούς πόρους που διατίθενται 

σε κάθε δραστηριότητα σύµφωνα µε τις 

αρχές της κατάρτισης του προϋπολογισµού 

και της διαχείρισης βάσει δραστηριοτήτων. 
Υποδεικνύει µε σαφήνεια τα καθήκοντα 
που προστίθενται, τροποποιούνται ή 
καταργούνται σε σύγκριση µε το 
προηγούµενο έτος. Περιλαµβάνει για 
ενηµερωτικούς σκοπούς τα καθήκοντα που 

έχει εκχωρήσει, ανά περίπτωση, η 

Επιτροπή στον Οργανισµό σύµφωνα µε το 

άρθρο [15 (παράγραφος 1 στοιχείο α)] του 

κανονισµού (ΕΕ) αριθ. .../... (µελλοντικός 

κανονισµός του GNSS).. 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 7 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2a. Ο εκτελεστικός διευθυντής διαβιβάζει 
τα πολυετή και ετήσια προγράµµατα 
εργασίας, αφού εγκριθούν από το 
διοικητικό συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Επιτροπή 
και τα κράτη µέλη και τα δηµοσιοποιεί. Ο 
εκτελεστικός διευθυντής και ο πρόεδρος 
του συµβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας 
µπορούν να καλούνται ώστε να 



 

 

 PE529.594/ 20 

 EL 

παρουσιάζουν το µέρος του εγκριθέντος 
ετήσιου προγράµµατος εργασίας για το 
οποίο είναι υπεύθυνοι στη σχετική 
επιτροπή/στις σχετικές επιτροπές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να 
απαντούν στις ερωτήσεις των βουλευτών. 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 7 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 

Άρθρο 8α – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η προβλεπόµενη στο άρθρο 8 στοιχείο 

στ) ετήσια γενική έκθεση παρουσιάζει την 

πρόοδο της εφαρµογής των προγραµµάτων 

εργασίας του Οργανισµού.» 

3. Η προβλεπόµενη στο άρθρο 6 στοιχείο 

στ) ετήσια έκθεση περιλαµβάνει 

πληροφορίες σχετικά µε:  

 (a) την εφαρµογή των πολυετών και 
ετήσιων προγραµµάτων εργασίας, 

λαµβάνοντας επίσης υπόψη τους δείκτες 

επιδόσεων· 

 (β) την εκτέλεση του προϋπολογισµού και 
το οργανόγραµµα· 

 (γ) τη διαχείριση και τα συστήµατα 
εσωτερικού ελέγχου του Οργανισµού και 
την πρόοδο στην εφαρµογή των 
συστηµάτων διαχείρισης και των 
τεχνικών που αναφέρονται στο άρθρο 
[12ε] του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. …/… 
(µελλοντικός κανονισµός του GNSS)· 

(δ) το περιβαλλοντικό αποτύπωµα του 
Οργανισµού και τα µέτρα προστασίας του 
περιβάλλοντος 

 (ε) τα πορίσµατα του εσωτερικού και του 
εξωτερικού και τη συνέχεια που δίνεται 
στις συστάσεις του ελέγχου και στη 
σύσταση απαλλαγής· 

(στ) τη δήλωση αξιοπιστίας του 
εκτελεστικού διευθυντή. 

 Η ετήσια έκθεση δηµοσιοποιείται. 
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Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 9 – στοιχείο α 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (δα) λαµβάνει, εφόσον κρίνεται 
απαραίτητο και µε βάση τις προτάσεις 
του προέδρου του, αποφάσεις για την 
οργανωτική δοµή του Οργανισµού σε 
σχέση µε τις δραστηριότητες 
διαπίστευσης ασφαλείας που αναλύονται 
στο παρόν κεφάλαιο· 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 9 – στοιχείο α 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) εκδίδει τον εσωτερικό κανονισµό του. στ) εκδίδει και δηµοσιοποιεί τον 
εσωτερικό κανονισµό του· 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 9 – στοιχείο β 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 

Άρθρο 11 – παράγραφος 7  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Το συµβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας 

απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο από κάθε 

κράτος µέλος, έναν εκπρόσωπο της 

Επιτροπής και έναν εκπρόσωπο του ΥΕ. Η 

διάρκεια της θητείας των µελών του 

συµβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας είναι 

τέσσερα έτη, ανανεώσιµη. Ένας 

αντιπρόσωπος του ΕΟ∆ καλείται να 

παρίσταται ως παρατηρητής στις 

συνεδριάσεις του συµβουλίου 

7. Το συµβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας 

απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο από κάθε 

κράτος µέλος, έναν εκπρόσωπο της 

Επιτροπής και έναν εκπρόσωπο του ΥΕ, οι 

οποίοι διορίζονται µε γνώµονα τις γνώσεις 

τους για τις δραστηριότητες διαπίστευσης 

ασφαλείας ενώ παράλληλα λαµβάνονται 

υπόψη και τα σχετικά τους προσόντα 

στους τοµείς της διαχείρισης, της 

διοίκησης και του προϋπολογισµού. Η 
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διαπίστευσης ασφαλείας. Όταν κρίνεται 

σκόπιµο, η συµµετοχή αντιπροσώπων 

τρίτων χωρών και οι όροι συµµετοχής τους 

ορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 23. 

Επιτροπή, ο ΥΕ και τα κράτη µέλη 

στοχεύουν στη διασφάλιση µιας 

ισορροπηµένης εκπροσώπησης ανδρών και 

γυναικών στο συµβούλιο διαπίστευσης 

ασφαλείας. Τα µέλη του συµβουλίου 
διαπίστευσης ασφαλείας δεν είναι µέλη 
του διοικητικού συµβουλίου. Η διάρκεια 
της θητείας των µελών του συµβουλίου 

διαπίστευσης ασφαλείας είναι τετραετής 

και ανανεώσιµη. Η Επιτροπή, ο Ύπατος 
Εκπρόσωπος και τα κράτη µέλη 
προσπαθούν να περιορίσουν την εναλλαγή 
των εκπροσώπων τους στο συµβούλιο 
διαπίστευσης ασφαλείας. Ένας 
αντιπρόσωπος του ΕΟ∆ καλείται να 

παρίσταται ως παρατηρητής στις 

συνεδριάσεις του συµβουλίου 

διαπίστευσης ασφαλείας. Όταν κρίνεται 

σκόπιµο, η συµµετοχή αντιπροσώπων 

τρίτων χωρών και οι όροι συµµετοχής τους 

ορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 23. 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 9 – στοιχείο β 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 

Άρθρο 11 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Ο πρόεδρος µπορεί να καλείται να 
προβαίνει σε δήλωση ενώπιον της 
σχετικής επιτροπής/των σχετικών 
επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και να απαντά σε ερωτήσεις των 
βουλευτών. 

 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 9 – στοιχείο ε 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 

Άρθρο 11 – παράγραφος 17 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

17.Το συµβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας 

και το προσωπικό του Οργανισµού που 

έχει τεθεί υπό τον έλεγχό του εκτελούν τα 

καθήκοντά τους κατά τρόπο που εγγυάται 

την αυτονοµία και την ανεξαρτησία έναντι 

των άλλων δραστηριοτήτων του 

Οργανισµού, και ιδίως έναντι των 

επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που 

συνδέονται µε τη λειτουργία των 

συστηµάτων. 

17. Το συµβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας 

και το προσωπικό του Οργανισµού που 

έχει τεθεί υπό τον έλεγχό του εκτελούν τα 

καθήκοντά τους κατά τρόπο που να 

εγγυάται την αυτονοµία και την 

ανεξαρτησία έναντι των άλλων 

δραστηριοτήτων του Οργανισµού, και 

ιδίως έναντι των επιχειρησιακών 

δραστηριοτήτων που συνδέονται µε τη 

λειτουργία των συστηµάτων.» Το 
συµβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας 
ενηµερώνει αµέσως τον εκτελεστικό 
διευθυντή και το διοικητικό συµβούλιο 
σχετικά µε τυχόν περιστάσεις οι οποίες 
ενδέχεται να πλήξουν την αυτονοµία και 
την ανεξαρτησία του. Το συµβούλιο 
διαπίστευσης ασφαλείας ενηµερώνει 
αµέσως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συµβούλιο σε περίπτωση που δεν 
έχουν ληφθεί διορθωτικά µέτρα. 

Αιτιολόγηση 

Ο παρών κανονισµός αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της αυτονοµίας του 

συµβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας  αλλά δεν θεσπίζει κάποια διαδικασία για την επίλυση τυχόν 

συγκρούσεων που ενδέχεται να προκύψουν µεταξύ των δύο τοµέων αρµοδιότητας (διαπίστευση 

ασφαλείας και δραστηριότητες ανάπτυξης και εµπορικής εκµετάλλευσης). Με την παρούσα 

τροπολογία ορίζεται διαδικασία δύο βαθµίδων.  Σε πρώτο επίπεδο προβλέπεται µια εσωτερική 

διαδικασία για εντοπισµό και επίλυση προβληµάτων και, σε δεύτερο επίπεδο, µια υποχρέωση 

ενηµέρωσης του νοµοθέτη σε περίπτωση που το συµβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας θεωρεί ότι 

δεν έχουν ληφθεί µέτρα για τον τερµατισµό της κατάστασης που θέτει σε αµφισβήτηση την 

αυτονοµία του. 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 10 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 

Άρθρο 11α – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) διαχειρίζεται τις δραστηριότητες 

διαπίστευσης ασφαλείας υπό την εποπτεία 

του συµβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας· 

(α) προετοιµάζει το έργο του συµβουλίου 

διαπίστευσης ασφαλείας και διαχειρίζεται 

τις δραστηριότητες διαπίστευσης 

ασφαλείας υπό την εποπτεία του εν λόγω 



 

 

 PE529.594/ 24 

 EL 

συµβουλίου· 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 10 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 

Άρθρο 11α – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) αναλαµβάνει την εκτέλεση του µέρους 

των προγραµµάτων εργασίας του 

Οργανισµού που υπάγεται στο παρόν 

κεφάλαιο υπό την εποπτεία του 

συµβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας· 

β) εκτελεί τα µέρη των πολυετών και 

ετήσιων προγραµµάτων εργασίας του 

Οργανισµού που προετοιµάζονται και 

εγκρίνονται από το συµβούλιο 

διαπίστευσης ασφαλείας δυνάµει του 

άρθρου 11 παράγραφος 2 στοιχεία β) και 

γ) υπό την εποπτεία του εν λόγω 

συµβουλίου· 

 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 13 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 

Άρθρο 15β – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται 

από το διοικητικό συµβούλιο µε βάση 

αξιοκρατικά κριτήρια και τις 

τεκµηριωµένες διοικητικές και 

διαχειριστικές ικανότητές του και µε βάση 

την επάρκεια και την πείρα του στους 

σχετικούς τοµείς, από έναν κατάλογο 

υποψηφίων που προτείνονται από την 

Επιτροπή µετά από ανοικτό και διαφανή 

διαγωνισµό, ύστερα από δηµοσίευση 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και σε άλλες εκδόσεις. 

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται 

από το διοικητικό συµβούλιο, µετά από 
επιβεβαίωση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, µε βάση αξιοκρατικά 
κριτήρια και τις τεκµηριωµένες διοικητικές 

και διαχειριστικές ικανότητές του και µε 

βάση την επάρκεια και την πείρα του 

στους σχετικούς τοµείς, από έναν 

κατάλογο υποψηφίων που προτείνονται 

από την Επιτροπή µετά από ανοικτό και 

διαφανή διαγωνισµό, ύστερα από 

δηµοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος στην Επίσηµη Εφηµερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες 

εκδόσεις.  
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Αιτιολόγηση 

Η ίδια προσέγγιση εφαρµόζεται για την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (κανονισµός αριθ. 

1093/2010), την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξίων και Αγορών (κανονισµός αριθ. 1094/2010) 

και την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (κανονισµός αριθ. 

1095/2010). 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 13 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 

Άρθρο 15β – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Πριν τον διορισµό, οι αναφερόµενοι στο 
πρώτο εδάφιο υποψήφιοι καλούνται να 
προβούν σε δήλωση ενώπιον της σχετικής 
επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και να απαντήσουν σε ερωτήσεις των 
βουλευτών. 

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 13 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 

Άρθρο 15β – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Το διοικητικό συµβούλιο γνωστοποιεί στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πρόθεσή του 
να παρατείνει τη θητεία του εκτελεστικού 
διευθυντή. Eντός µηνός πριν οιαδήποτε 
παράταση, ο εκτελεστικός διευθυντή 
µπορεί να κληθεί να προβεί σε δήλωση 
ενώπιον των αρµόδιων ης επιτροπών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να 
απαντήσει σε ερωτήσεις των βουλευτών. 

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 13 
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Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 

Άρθρο 15β – παράγραφος 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συµβούλιο µπορούν να καλέσουν τον 
εκτελεστικό διευθυντή να υποβάλει 
έκθεση σχετικά µε την εκπλήρωση των 
καθηκόντων του και να προβεί σε 
δήλωση ενώπιον αυτών των οργάνων. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  52 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 13 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 

Άρθρο 15γ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Ο Οργανισµός µπορεί επίσης να 

προσφύγει σε εθνικούς εµπειρογνώµονες. . 
Οι εµπειρογνώµονες διαθέτουν τις 

κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις ασφαλείας.» 

Ο Οργανισµός µπορεί να προσφύγει σε 

αποσπασµένους εθνικούς 

εµπειρογνώµονες. Οι εν λόγω 

εµπειρογνώµονες διαθέτουν τις 

κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις ασφαλείας. Ο 
κανονισµός υπηρεσιακής κατάστασης και 
το καθεστώς που εφαρµόζεται στο λοιπό 
προσωπικό δεν ισχύουν για τους εν λόγω 
εµπειρογνώµονες. 

 Το διοικητικό συµβούλιο εκδίδει 
απόφαση στην οποία καθορίζονται 
κανόνες για την απόσπαση εθνικών 
εµπειρογνωµόνων στον Οργανισµό. Πριν 
την έγκριση της εν λόγω απόφασης, το 
διοικητικό συµβούλιο ζητεί τη γνώµη του 
συµβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας 
σχετικά µε την απόσπαση των εθνικών 
εµπειρογνωµόνων που συµµετέχουν στις 
αναφερόµενες στο κεφάλαιο III 
δραστηριότητες διαπίστευσης ασφαλείας 
και λαµβάνει δεόντως υπόψη τις 
παρατηρήσεις του. 
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Τροπολογία  53 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 18 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 

Άρθρο 22α –παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο εκτελεστικός διευθυντής καθώς και 
οι υπάλληλοι που αποσπώνται προσωρινά 
από τα κράτη µέλη υποβάλλουν δήλωση 
δεσµεύσεων και δήλωση συµφερόντων, 
όπου καταδεικνύεται ότι δεν εξυπηρετούν 
κανένα άµεσο ή έµµεσο συµφέρον το 
οποίο θα µπορούσε ενδεχοµένως να 
επηρεάσει την ανεξαρτησία τους. Οι 
δηλώσεις αυτές υποβάλλονται εγγράφως 
κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους 
και ανανεώνονται σε περίπτωση 
µεταβολής της προσωπικής τους 
κατάστασης. 

1. Το διοικητικό συµβούλιο θεσπίζει 
κανόνες για την πρόληψη και τη 
διαχείριση περιπτώσεων σύγκρουσης 
συµφερόντων. Οι κανόνες αυτοί ισχύουν 
για ολόκληρο τον Οργανισµό και 
δηµοσιοποιούνται. Πριν την έγκριση των 
εν λόγω κανόνων, το διοικητικό 
συµβούλιο ζητεί τη γνώµη του 
συµβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας και 
λαµβάνει δεόντως υπόψη τις 
παρατηρήσεις του. 

 

Τροπολογία  54 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 18 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 

Άρθρο 22 α – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι εξωτερικοί εµπειρογνώµονες που 

συµµετέχουν στις οµάδες εργασίας ad hoc 

δηλώνουν εγγράφως, πριν από κάθε 

συνεδρίαση στην οποία συµµετέχουν, τα 

συµφέροντα τα οποία θα µπορούσαν να 

θεωρηθούν επιζήµια για την ανεξαρτησία 

τους σε σχέση µε τα θέµατα της ηµερήσιας 

διάταξης. 

2. Οι κανόνες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 προβλέπουν τουλάχιστον τα 
εξής: 

 (a) υποχρεώνουν τα µέλη του διοικητικού 
συµβουλίου και του συµβουλίου 

διαπίστευσης ασφαλείας, τον εκτελεστικό 

διευθυντή, το προσωπικό του Οργανισµού, 

τους αποσπασµένους εθνικούς 

εµπειρογνώµονες και τους παρατηρητές 
να υποβάλουν δήλωση δεσµεύσεων και 

δήλωση για όποια συµφέροντα θα 

µπορούσαν να επηρεάσουν την 
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ανεξαρτησία τους· 

 (β) ορίζουν ότι οι δηλώσεις που 
αναφέρονται στο στοιχείο α) πρέπει να 
είναι ακριβείς και πλήρεις και ότι πρέπει 
να υποβάλλονται εγγράφως κατά την 
ανάληψη των καθηκόντων των εκάστοτε 
προσώπων και να ανανεώνονται σε 
περίπτωση µεταβολής της προσωπικής 
τους κατάστασης καθώς επίσης να 
δηµοσιοποιούνται· 

 (γ) περιλαµβάνουν σαφή και 
αντικειµενικά κριτήρια για την 
αξιολόγηση των δηλώσεων που 
υποβάλλονται δυνάµει του στοιχείου α), 
διασφαλίζουν τη συνεπή εφαρµογή των εν 
λόγω κριτηρίων και προβλέπουν την 
επαλήθευση κάθε δήλωσης σε περίπτωση 
που εκφραστούν ανησυχίες σε σχέση µε 
τα κριτήρια αυτά· 

 (δ) περιλαµβάνουν µια διαδικασία η 
οποία διασφαλίζει ότι οποιοδήποτε άτοµο 
εξυπηρετεί κάποιο συµφέρον το οποίο θα 
µπορούσε να επηρεάσει την ανεξαρτησία 
του σε σχέση µε κάποιο θέµα που έχει 
συµπεριληφθεί σε θεµατολόγιο 
συνεδρίασης δεν λαµβάνει µέρος στη 
συζήτηση ή στη λήψη απόφασης για το 
συγκεκριµένο θέµα· 

 (ε) περιλαµβάνουν µια σαφή και συνεπή 
πολιτική καθώς επίσης διαδικασίες για 
την αντιµετώπιση των παραβιάσεων των 
κανόνων, όπως µεταξύ άλλων 
αποτελεσµατικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές ποινές· 

 (στ) προβλέπουν κατάλληλη υποχρεωτική 
κατάρτιση σχετικά µε τη σύγκρουση 
συµφερόντων για τον εκτελεστικό 
διευθυντή, για όλο το προσωπικό του 
Οργανισµού, τους αποσπασµένους 
εθνικούς εµπειρογνώµονες και τα µέλη 
του διοικητικού συµβουλίου και του 
συµβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας· 

 (ζ) καλύπτουν ζητήµατα που αφορούν την 
κατάσταση των ατόµων µετά την 
ολοκλήρωση των υποχρεώσεών τους στον 
Οργανισµό. 
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Τροπολογία  55 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 18 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 

Άρθρο 22α –παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η πολιτική που εφαρµόζουν το 
διοικητικό συµβούλιο και το συµβούλιο 
διαπίστευσης ασφαλείας συµβάλλει στην 
αποφυγή της σύγκρουσης συµφερόντων.» 

διαγράφεται 

 

 

 

Τροπολογία  56 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 20 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 

Άρθρο 26 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση 

αξιολόγησης και τα συµπεράσµατά της 

σχετικά µε το περιεχόµενο της εν λόγω 

έκθεσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 

Συµβούλιο, το διοικητικό συµβούλιο και 

το συµβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας του 

Οργανισµού. Τα αποτελέσµατα της 

αξιολόγησης δηµοσιοποιούνται. 

2. Η Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση 

αξιολόγησης και τα συµπεράσµατά της 

σχετικά µε το περιεχόµενο της εν λόγω 

έκθεσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 

Συµβούλιο, το διοικητικό συµβούλιο και 

το συµβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας του 

Οργανισµού. Τα αποτελέσµατα της 
αξιολόγησης δηµοσιοποιούνται. 
Επιπλέον, η Επιτροπή υποβάλλει, εφόσον 
ζητηθεί, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συµβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια 
κάθε πληροφορία σχετικά µε την 
αξιολόγηση. Τα αποτελέσµατα της 
αξιολόγησης δηµοσιοποιούνται. 

 

Τροπολογία  57 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 20 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 

Άρθρο 26 – παράγραφος 2 α (νέα) 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2a. Σε περίπτωση που η αξιολόγηση 
επισηµάνει ελλείψεις όσον αφορά την 
αποτελεσµατική διαχείριση του 
συµβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας και 
την ανεξαρτησία του στην εκτέλεση των 
καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί, 
εξετάζεται το ενδεχόµενο αναθεώρησης 
ως προς το συγκεκριµένο αυτό ζήτηµα. 

 

Τροπολογία  58 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 

[εικοστή] ηµέρα από τη δηµοσίευσή του 

στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 

εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του 

στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Ενσωµατώνεται στον κανονισµό 
τον οποίο τροποποιεί εντός τριών µηνών, 
από τη δηµοσίευσή του. 

 

 

 


