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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

8.2.2007

Διορθωτικό στην κοινή δράση 2006/1002/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, για
τροποποίηση της κοινής δράσης 2001/554/ΚΕΠΠΑ περί ιδρύσεως του Ινστιτούτου Μελετών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Ασφάλειας
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 409 της 30ής Δεκεμβρίου 2006)

Η κοινή δράση 2006/1002/ΚΕΠΠΑ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ 2006/1002/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 21ης Δεκεμβρίου 2006
για τροποποίηση της κοινής δράσης 2001/554/ΚΕΠΠΑ περί ιδρύσεως του Ινστιτούτου Μελετών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Ασφάλειας
οποίες ισχύει ο κανονισμός ασφαλείας του Συμβουλίου όπως
θεσπίστηκε με την απόφαση 2001/264/ΕΚ (*).

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το
άρθρο 14,

(*)

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στις 20 Ιουλίου 2001, το Συμβούλιο υιοθέτησε την κοινή
δράση 2001/554/ΚΕΠΠΑ περί ιδρύσεως του Ινστιτούτου
Μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Ασφάλειας (1).

(2)

Στις 28 Ιουλίου 2006, σύμφωνα με το άρθρο 19 της εν λόγω
κοινής δράσης, ο Γενικός Γραμματέας/Ύπατος Εκπρόσωπος
υπέβαλε έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της κοινής δράσης
ενόψει της ενδεχόμενης αναθεώρησής της.

(3)

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2006 η Επιτροπή Πολιτικής και
Ασφάλειας (ΕΠΑ), στο πλαίσιο του ρόλου της όσον αφορά
την άσκηση πολιτικής εποπτείας των δραστηριοτήτων του
Ινστιτούτου, έλαβε υπό σημείωση την προαναφερθείσα έκθεση
και συνέστησε στο Συμβούλιο να τροποποιήσει κατά
περίπτωση την κοινή δράση βάσει της έκθεσης.

(4)

2.

Στο άρθρο 5, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από τα
ακόλουθα:
«5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται
με ψηφοφορία από τους εκπροσώπους των κρατών μελών με
ειδική πλειοψηφία· οι ψήφοι σταθμίζονται σύμφωνα με το
άρθρο 23 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο της συνθήκης, με την
επιφύλαξη του άρθρου 12 παράγραφος 2 της παρούσας
κοινής δράσης. Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει τον
εσωτερικό του κανονισμό.»

3.

Στο άρθρο 6 παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
«3α. Εάν το αποφασίσει το διοικητικό συμβούλιο,
λαμβάνοντας υπόψη τις δημοσιονομικές επιπτώσεις, εν
συνεχεία της έγκρισης του ετήσιου προϋπολογισμού με
ομόφωνη ψήφο των εκπροσώπων των κρατών μελών, τον
διευθυντή μπορεί να επικουρεί αναπληρωτής διευθυντής, ιδίως
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του Ινστιτούτου σύμφωνα
με το άρθρο 2.

Η κοινή δράση 2001/554/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να τροποποιηθεί
αναλόγως,

ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ο διευθυντής διορίζει τον αναπληρωτή διευθυντή με την
έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο αναπληρωτής
διευθυντής διορίζεται για τρία έτη, με ενδεχόμενη παράταση
για μία ακόμη θητεία τριών ετών.»

Η κοινή δράση 2001/554/ΚΕΠΠΑ τροποποιείται ως ακολούθως:
1.

ΕΕ L 101 της 11.4.2001, σ. 1. Απόφαση όπως
τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2005/
952/EΚ (ΕΕ L 346 της 29.12.2005, σ. 18).»

Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
«Άρθρο 2
Αποστολή
Το Ινστιτούτο συμβάλλει στην ανάπτυξη της ΚΕΠΠΑ, και ιδίως
της ΕΠΑΑ, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική
Ασφάλειας. Προς τούτο, διεξάγει θεωρητικές έρευνες και
αναλύσεις πολιτικής και διοργανώνει σεμινάρια και
δραστηριότητες ενημέρωσης και επικοινωνίας στον τομέα
αυτό. Οι εργασίες του Ινστιτούτου μεταξύ άλλων συμβάλλουν
στον διατλαντικό διάλογο. Περιλαμβάνουν δίκτυο ανταλλαγών
με άλλα ερευνητικά ινστιτούτα και ομάδες προβληματισμού
τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα
πορίσματα του Ινστιτούτου διαδίδονται όσο το δυνατόν
ευρύτερα, πλην των εμπιστευτικών πληροφοριών, για τις

(1) ΕΕ L 200 της 25.7.2001, σ. 1.

4.

Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
«Άρθρο 7
Προσωπικό
1. Το προσωπικό του Ινστιτούτου αποτελείται από ερευνητές
και διοικητικό προσωπικό, διέπεται από το καθεστώς των
συμβασιούχων υπαλλήλων, και προσλαμβάνεται μεταξύ των
πολιτών των κρατών μελών.
2. Οι ερευνητές του Ινστιτούτου και ο αναπληρωτής
διευθυντής προσλαμβάνονται βάσει των προσόντων και της
επιστημονικής τους πείρας σχετικά με την ΚΕΠΠΑ, και, ιδίως
την ΕΠΑΑ, μέσω δίκαιων και διαφανών διαδικασιών
διαγωνισμού.»

8.2.2007
5.

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πρόγραμμα εργασιών

2. Σε συμφωνία με τον διευθυντή, εμπειρογνώμονες των
κρατών μελών και υπάλληλοι των οργάνων ή υπηρεσιών της ΕΕ
δύνανται να αποσπώνται στο Ινστιτούτο για ορισμένο χρονικό
διάστημα, σε θέσεις εντός της οργανωτικής δομής και/ή για
συγκεκριμένα καθήκοντα και σχέδια.

1. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους, ο διευθυντής
καθορίζει σχέδιο ετήσιου προγράμματος εργασιών για το
επόμενο έτος, συνοδευόμενο από ενδεικτικές μακροπρόθεσμες
προοπτικές για τα επόμενα έτη, και το υποβάλλει στο
διοικητικό συμβούλιο.

3. Μέλη του προσωπικού δύνανται να αποσπώνται για
ορισμένο χρονικό διάστημα προς το συμφέρον της υπηρεσίας
σε θέσεις εκτός του Ινστιτούτου, σύμφωνα με τις διατάξεις που
αφορούν το προσωπικό του Ινστιτούτου.

2. Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα
εργασιών έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους.»

4. Οι διατάξεις σχετικά με την απόσπαση θεσπίζονται από το
διοικητικό συμβούλιο προτάσει του διευθυντή.»

Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
«Άρθρο 10

6.

Στο άρθρο 11, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από τα
ακόλουθα:
«3. Τα έσοδα του Ινστιτούτου συνίστανται από τις
συνεισφορές των κρατών μελών βάσει της κλείδας του
ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος. Εφόσον συμφωνεί ο
διευθυντής, είναι δυνατόν να γίνονται δεκτές πρόσθετες
συνεισφορές από μεμονωμένα κράτη μέλη ή άλλες πηγές για
συγκεκριμένες δραστηριότητες.»

7.
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Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
«Άρθρο 12

9.

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 18α
Συμμετοχή της Επιτροπής
Η Επιτροπή συμμετέχει στενά στις εργασίες του Ινστιτούτου.
Το Ινστιτούτο, όποτε κρίνεται αναγκαίο, συνάπτει σχέσεις
εργασίας με την Επιτροπή με σκοπό την ανταλλαγή
τεχνογνωσίας και συμβουλών σε τομείς αμοιβαίου
ενδιαφέροντος.»

10. Το άρθρο 19 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

Διαδικασία προϋπολογισμού
1. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους, ο διευθυντής
υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο ετήσιο σχέδιο
προϋπολογισμού του Ινστιτούτου το οποίο καλύπτει τις
διοικητικές δαπάνες, τις δαπάνες λειτουργίας και τα
αναμενόμενα έσοδα του επόμενου οικονομικού έτους.
2. Έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους, το διοικητικό
συμβούλιο εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό του
Ινστιτούτου με ομοφωνία των εκπροσώπων των κρατών μελών.

«Άρθρο 19
Έκθεση
Το αργότερο έως τις 31 Ιουλίου 2011, ο Γενικός Γραμματέας/
Ύπατος Εκπρόσωπος υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά
με τη λειτουργία του Ινστιτούτου, συνοδευόμενη ενδεχομένως
από κατάλληλες συστάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή του.»
11. Οι παράγραφοι 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 20 διαγράφονται.

3. Σε περίπτωση αναπόφευκτων, εξαιρετικών ή απρόβλεπτων
περιστάσεων, ο διευθυντής μπορεί να προτείνει στο διοικητικό
συμβούλιο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού. Το
διοικητικό συμβούλιο, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τον
επείγοντα χαρακτήρα του θέματος, εγκρίνει τον διορθωτικό
προϋπολογισμό με ομοφωνία των εκπροσώπων των κρατών
μελών.»

Άρθρο 2
Η παρούσα κοινή δράση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της έγκρισής
της.
Άρθρο 3

8.

Το άρθρο 17 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
«Άρθρο 17
Απόσπαση
1. Κατόπιν συμφωνίας του διευθυντή, επισκέπτες ερευνητές
των κρατών μελών και τρίτων κρατών δύνανται να αποσπώνται
στο Ινστιτούτο για περιορισμένο χρονικό διάστημα,
προκειμένου να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες του
Ινστιτούτου, σύμφωνα με το άρθρο 2.

Η παρούσα κοινή δράση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2006.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
J. KORKEAOJA

