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(Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

GEMEENSCHAPPELIJK OPTREDEN 2006/998/GBVB VAN DE RAAD
van 21 december 2006
tot wijziging van Gemeenschappelijk Optreden 2001/555/GBVB
betreffende de oprichting van een satellietcentrum van de Europese Unie

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name op artikel 14,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Op 20 juli 2001 heeft de Raad Gemeenschappelijk Optreden 2001/555/GBVB betreffende
de oprichting van een satellietcentrum van de Europese Unie1 vastgesteld.

(2)

Uit hoofde van artikel 22 van dat gemeenschappelijk optreden heeft de secretarisgeneraal/hoge vertegenwoordiger op 28 juli 2006 een verslag ingediend over de uitvoering
van het gemeenschappelijk optreden met het oog op een eventuele herziening ervan.

(3)

Op 22 september 2006 heeft het Politiek en Veiligheidscomité (PVC), dat belast is met het
politiek toezicht op de activiteiten van het centrum, nota genomen van dat verslag, en de
Raad in het licht daarvan aanbevolen om het gemeenschappelijk optreden, waar passend, te
wijzigen.

(4)

Gemeenschappelijk Optreden 2001/555/GBVB dient dienovereenkomstig te worden
gewijzigd,
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HEEFT HET VOLGENDE GEMEENSCHAPPELIJK OPTREDEN VASTGESTELD:

Artikel 1
Gemeenschappelijk Optreden 2001/555/GBVB wordt als volgt gewijzigd:
1)

Artikel 2 wordt vervangen door:
"Artikel 2
Opdracht
1.

Het centrum ondersteunt, in samenhang met de Europese veiligheidsstrategie (*), de
besluitvorming van de Europese Unie op het gebied van het GBVB, en met name het
EVDB, met inbegrip van crisisbeheersingsoperaties van de Europese Unie, door,
overeenkomstig de artikelen 3 en 4, indien nodig, materiaal te leveren dat het
resultaat is van de analyse van satellietbeelden en aanverwante gegevens, waaronder
luchtfoto's, en daarmee verband houdende diensten.

2.

In het kader van deze taak zal de secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger, op
verzoek en indien de capaciteit van het centrum het toelaat, het centrum opdracht
geven om producten en diensten te leveren aan
i)

een lidstaat of de Commissie;

ii)

derde staten die hebben ingestemd met de in bijlage dezes vervatte bepalingen
betreffende de associatie bij de activiteiten van het centrum;
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indien het verzoek van belang is in het kader van het GBVB, en in het
bijzonder het EVDB, internationale organisaties zoals de Verenigde Naties
(VN), de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, (OVSE) en
de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO).

(*)

Een veiliger Europa in een betere wereld - de Europese veiligheidsstrategie,
goedgekeurd door de Europese Raad, op 12 december 2003 te Brussel.".

2)

Artikel 8, lid 2, wordt vervangen door:
"2.

De directeur benoemt, na goedkeuring door het bestuur, de plaatsvervangend
directeur van het centrum. De plaatsvervangend directeur wordt voor drie jaar
benoemd, met een mogelijke verlenging van een periode van drie jaar. De directeur
is belast met de aanwerving van alle andere personeelsleden van het centrum.".

3)

Artikel 11 wordt vervangen door:
"Artikel 11
Werkprogramma
1.

De directeur stelt vóór 30 september van elk jaar een jaarlijkse ontwerpwerkprogramma voor het volgende jaar op, dat vergezeld gaat van een ontwerpwerkprogramma voor de lange termijn voor de twee volgende jaren, en dient dit
ontwerp bij het bestuur in.

2.

Het bestuur keurt het jaarlijkse werkprogramma en het werkprogramma voor de
lange termijn vóór 30 november van elk jaar goed.".
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Artikel 12, lid 3, wordt vervangen door:
"3.

De ontvangsten van het centrum bestaan uit bijdragen van de lidstaten, met
uitzondering van Denemarken, volgens de bni(bruto nationaal inkomen)verdeelsleutel, de betalingen die voor verrichte diensten gedaan zijn en diverse
ontvangsten.".

5)

Artikel 12, lid 4, wordt vervangen door:
"4.

Overeenkomstig artikel 2, lid 2, ingediende verzoeken om uitvoering van opdrachten
kunnen worden onderworpen aan een kostendekkingsheffing in overeenstemming
met de in de in artikel 15 bedoelde richtsnoeren van de financiële voorschriften van
het centrum.".

6)

Artikel 13 wordt vervangen door:
"Artikel 13
Begrotingsprocedure
1.

De directeur legt elk jaar vóór 30 september een jaarlijkse ontwerp-begroting voor
het centrum aan het bestuur voor, teneinde de huishoudelijke en operationele
uitgaven en de verwachte ontvangsten voor het volgende begrotingsjaar te dekken,
evenals indicatieve langetermijnvooruitzichten betreffende de uitgaven en
ontvangsten met het oog op het ontwerp-werkprogramma voor de lange termijn.

2.

Het bestuur keurt de jaarlijkse begroting van het centrum vóór 30 november van elk
jaar met eenparigheid van stemmen van de vertegenwoordigers van de lidstaten
goed.
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In geval van onvermijdbare, uitzonderlijke of onvoorziene omstandigheden, kan de
directeur het bestuur een ontwerp van gewijzigde begroting voorstellen. Rekening
houdend met de vereiste spoed keurt het bestuur de gewijzigde begroting met
eenparigheid van stemmen van de vertegenwoordigers van de lidstaten goed.".

7)

Artikel 17 wordt vervangen door:
"Artikel 17
Detachering
1.

Na overleg met de directeur kunnen deskundigen van de lidstaten, alsmede
functionarissen van de instellingen en bureaus van de Europese Unie, voor bepaalde
tijd bij het centrum gedetacheerd worden voor ambten binnen de organisatorische
structuur van het centrum en/of voor specifieke taken en projecten.

2.

Bij een crisis kan het centrum versterking krijgen van gespecialiseerd personeel dat
door de lidstaten, de Commissie of het secretariaat-generaal van de Raad
gedetacheerd wordt. De behoefte aan en de termijn voor dergelijke detacheringen
worden door de secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger in overleg met de
directeur van het centrum bepaald.

3.

De bepalingen betreffende detachering worden op voorstel van de directeur door het
bestuur aangenomen.
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Personeelsleden kunnen voor bepaalde tijd in het belang van de dienst worden
gedetacheerd voor een ambt buiten het centrum, overeenkomstig de bepalingen
betreffende het personeel van het centrum.".

8)

Het volgende artikel wordt ingevoegd:
"Artikel 20 bis
Betrokkenheid van de Commissie
De Commissie wordt volledig bij het werk van het centrum betrokken. Het centrum treft de
nodige administratieve regelingen met de Commissie en knoopt de nodige
werkbetrekkingen met haar aan, teneinde de synergieën te optimaliseren en onnodig dubbel
werk te voorkomen door deskundigheid en advies uit te wisselen op de gebieden waarop de
activiteiten van de Gemeenschap gevolgen hebben voor de opdracht van het centrum, en
waarop de activiteiten van het centrum van belang zijn voor die van de Gemeenschap.".

9)

Artikel 22 wordt vervangen door:
"Artikel 22
Verslag
De secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger dient uiterlijk op 31 juli 2011 bij de Raad
een verslag in over de werking van het centrum, dat, indien nodig, vergezeld gaat van
passende aanbevelingen met het oog op de verdere ontwikkeling ervan.".
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De artikelen 1, lid 3, 9, lid 1, tweede zin, 12, lid 5, en 23, leden 1, 2, 4, 5 en 6, worden
geschrapt.

Artikel 2
Dit gemeenschappelijk optreden treedt in werking op de dag waarop het wordt aangenomen.

Artikel 3
Dit gemeenschappelijk optreden wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Gedaan te Brussel, 21 december 2006.

Voor de Raad
De voorzitter

J. KORKEAOJA

