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Rectificatie van Gemeenschappelijk Optreden 2006/1002/GBVB van de Raad van 21 december 2006
tot wijziging van Gemeenschappelijk Optreden 2001/554/GBVB betreffende de oprichting van een
instituut voor veiligheidsstudies van de Europese Unie
(Publicatieblad van de Europese Unie L 409 van 30 december 2006)

Gemeenschappelijk Optreden 2006/1002/GBVB komt als volgt te luiden:

GEMEENSCHAPPELIJK OPTREDEN 2006/1002/GBVB VAN DE RAAD
VAN 21 DECEMBER 2006
tot wijziging van Gemeenschappelijk Optreden 2001/554/GBVB betreffende de oprichting van een
instituut voor veiligheidsstudies van de Europese Unie
Unie, bij zijn werkzaamheden. De onderzoeksresultaten van
het instituut worden op een zo ruim mogelijke schaal
verspreid, met uitzondering van gerubriceerde gegevens,
waarop de beveiligingsvoorschriften van de Raad, als
vastgesteld bij Besluit 2001/264/EG (*) van toepassing zijn.

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 2001/554/GBVB betreffende de oprichting van
een instituut voor veiligheidsstudies van de Europese
Unie (1) vastgesteld.

(2)

Uit hoofde van artikel 19 van dat gemeenschappelijk
optreden heeft de secretaris-generaal/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 politieke toezicht op de
activiteiten van het instituut, nota genomen van dat verslag,
en de Raad in het licht daarvan aanbevolen om het
gemeenschappelijk optreden waar passend, te wijzigen.

(4)

(*)

2)

Artikel 5, lid 5, wordt vervangen door:
„5. Besluiten van het bestuur worden bij stemming
genomen door de vertegenwoordigers van de lidstaten
met een overeenkomstig artikel 23, lid 2, derde alinea, van
het Verdrag gewogen gekwalificeerde meerderheid, onverminderd artikel 12, lid 2, van dit gemeenschappelijk
optreden. Het bestuur stelt zijn reglement van orde vast.”.

3)

In artikel 6 wordt het volgende lid 3 bis ingevoegd:
„3 bis. Indien het bestuur daartoe besluit kan de directeur,
rekening houdend met de financiële gevolgen, na aanneming van de jaarlijkse begroting met eenparigheid van
stemmen van de vertegenwoordigers van de lidstaten,
worden bijgestaan door een plaatsvervangend directeur,
met name bij de uitvoering van de taken van het instituut
overeenkomstig artikel 2.

Gemeenschappelijk Optreden 2001/554/GBVB moet dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE GEMEENSCHAPPELIJK OPTREDEN VASTGESTELD:

Artikel 1

De directeur benoemt de plaatsvervangend directeur na
goedkeuring door het bestuur. De plaatsvervangend directeur wordt voor drie jaar benoemd, met een mogelijke
verlenging van één periode van drie jaar.”.

Gemeenschappelijk Optreden 2001/554/GBVB wordt als volgt
gewijzigd:
1)

PB L 101 van 11.4.2001, blz. 1. Besluit laatstelijk
gewijzigd bij Besluit 2005/952/EG (PB L 346 van
29.12.2005, blz. 18).”

Artikel 2 wordt vervangen door:
„Artikel 2
Opdracht
Het instituut draagt bij aan de ontwikkeling van het GBVB,
met name het EVDB, in samenhang met de Europese
veiligheidsstrategie. Te dien einde legt het zich toe op
academisch onderzoek en beleidsanalyse, organiseert het
seminars en verricht het voorlichtings- en communicatieactiviteiten op dat gebied. Het werk van het instituut draagt
onder meer bij tot de trans-Atlantische dialoog. Het betrekt
een uitwisselingsnetwerk met andere onderzoeksinstellingen en denktanks, zowel binnen als buiten de Europese

(1) PB L 200 van 25.7.2001, blz. 1.

4)

Artikel 7 wordt vervangen door:
„Artikel 7
Personeel
1. Het personeel van het instituut, bestaande uit onderzoekers en administratief medewerkers, heeft de status van
contractueel personeel en wordt aangeworven onder de
onderdanen van de lidstaten.
2. De onderzoekers van het instituut en de plaatsvervangend directeur worden aangeworven op grond van
hun verdiensten en academische deskundigheid inzake het
GBVB, en in het bijzonder het EVDB, en via een eerlijk en
transparant vergelijkend onderzoek.”.
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2. Deskundigen van de lidstaten en functionarissen van de
instellingen en bureaus van de EU kunnen met de
toestemming van de directeur voor bepaalde tijd bij het
instituut worden gedetacheerd voor ambten binnen de
organisatorische structuur van het instituut en/of voor
specifieke taken en projecten.

Artikel 10 wordt vervangen door:
„Artikel 10
Werkprogramma
1. De directeur stelt vóór 30 september van elk jaar een
ontwerp-werkprogramma voor het volgende jaar op, dat
vergezeld gaat van indicatieve langetermijnvooruitzichten
voor de volgende jaren, en dient dit ontwerp bij het bestuur
in.

3. Personeelsleden kunnen voor bepaalde tijd in het
belang van de dienst worden gedetacheerd voor een ambt
buiten het instituut, overeenkomstig de bepalingen betreffende het personeel van het instituut.

2. Het bestuur keurt het jaarlijkse werkprogramma vóór
30 november van elk jaar goed.”.
6)

Artikel 11, lid 3, wordt vervangen door:
„3. De ontvangsten van het instituut bestaan uit bijdragen
van de lidstaten volgens de bni-verdeelsleutel. Met toestemming van de directeur kunnen voor specifieke activiteiten
aanvullende bijdragen van afzonderlijke lidstaten of uit
andere bronnen worden aanvaard.”.

7)

Artikel 12 wordt vervangen door:
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4. De bepalingen betreffende detachering worden op
voorstel van de directeur door het bestuur aangenomen.”.
9)

Het volgende artikel wordt ingevoegd:
„Artikel 18 bis
Betrokkenheid van de Commissie
De Commissie wordt nauw bij het werk van het instituut
betrokken. Het instituut knoopt de nodige werkbetrekkingen met de Commissie aan met het oog op de
uitwisseling van deskundigheid en advies op gebieden van
wederzijds belang.”.

„Artikel 12
Begrotingsprocedure
1. De directeur stelt elk jaar vóór 30 september een
jaarlijkse ontwerp-begroting voor het instituut op, teneinde
de huishoudelijke en operationele uitgaven en de verwachte
ontvangsten voor het volgende begrotingsjaar te dekken.
2. Het bestuur keurt de jaarlijkse begroting van het
instituut vóór 30 november van elk jaar met eenparigheid
van stemmen van de vertegenwoordigers van de lidstaten
goed.

10) Artikel 19 wordt vervangen door:
„Artikel 19
Verslag
De secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger dient uiterlijk op 31 juli 2011 bij de Raad een verslag in over de
werking van het instituut, dat, indien nodig, vergezeld gaat
van passende aanbevelingen met het oog op de verdere
ontwikkeling ervan.”.
11) Artikel 20, leden 1, 2, 4 en 5, worden geschrapt.

3. In geval van onvermijdbare, uitzonderlijke of onvoorziene omstandigheden, kan de directeur een ontwerp van
gewijzigde begroting voorleggen aan het bestuur. Rekening
houdend met de vereiste spoed neemt het bestuur de
gewijzigde begroting met eenparigheid van stemmen van de
vertegenwoordigers van de lidstaten aan.”.

Artikel 2
Dit gemeenschappelijk optreden treedt in werking op de dag
waarop het wordt aangenomen.
Artikel 3

8)

Artikel 17 wordt vervangen door:
„Artikel 17

Dit gemeenschappelijk optreden wordt bekendgemaakt in het
Publicatieblad van de Europese Unie.

Detachering
Gedaan te Brussel, 21 december 2006.
1. Gastonderzoekers mogen met de toestemming van de
directeur voor een beperkte periode door lidstaten en derde
staten bij het instituut gedetacheerd worden om deel te
nemen aan de activiteiten van het instituut overeenkomstig
artikel 2.

Voor de Raad
De voorzitter
J. KORKEAOJA

