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BESLUT
RÅDETS BESLUT 2011/297/GUSP
av den 23 maj 2011
om ändring av gemensam åtgärd 2001/555/GUSP om inrättande av Europeiska unionens
satellitcentrum

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt
artikel 28, och

Luxemburgs, Nederländernas, Portugals och Förenade kungarikets (nedan kallade de tio medlemsstaterna) vägnar utföra
följande resterande administrativa uppgifter som utfördes
av VEU:

av följande skäl:

a) Handläggning av tidigare VEU-anställdas pensioner.

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

(1)

Till följd av upphävandet av det ändrade Brysselfördraget
från 1954 genom vilket Västeuropeiska unionen (VEU)
upprättades är det nödvändigt att, på de tio i VEU del
tagande medlemsstaternas vägnar, säkerställa det fortsatta
utförandet av vissa av VEU:s resterande administrativa
uppgifter efter dess upphörande den 30 juni 2011, sär
skilt handläggningen av VEU-anställdas pensioner och
VEU:s sociala handlingsplan samt lösningen av eventuella
tvister mellan VEU och tidigare anställda.

(2)

De nödvändiga administrativa uppgifterna bör därför
övertas av Europeiska unionens satellitcentrum, som in
rättades
genom
rådets
gemensamma
åtgärd
2001/555/Gusp (1).

(3)

Alla utgifter i samband med de ovannämnda uppgifterna
bör täckas av bidrag från de tio medlemsstater som är
parter i det ändrade Brysselfördraget från 1954 genom
vilket VEU upprättades.

(4)

Gemensam åtgärd 2001/555/Gusp bör ändras i enlighet
med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Gemensam åtgärd 2001/555/Gusp ska ändras på följande sätt:
1. I artikel 2 ska följande punkt läggas till:
”5.
Till följd av avvecklingen av Västeuropeiska unionen
(VEU) ska centrumet från och med den 1 juli 2011 utföra de
administrativa uppgifter som anges i artikel 23a.”

b) Handläggning av VEU:s sociala handlingsplan.
c) Handläggning av eventuella tvister mellan VEU och dess
tidigare anställda och genomförande av den behöriga
överklagandenämndens beslut.
d) Bistånd till de tio medlemsstaterna när det gäller likvide
ring av VEU:s tillgångar.
2.
ska

Handläggningen av tidigare VEU-anställdas pensioner

a) genomföras i enlighet med VEU:s pensionsregler som var
i kraft den 30 juni 2011. Vid behov kan den styrelse som
avses i punkt 6 ändra dessa regler inom ramen för de
samordnade organisationernas pensionsregler,
b) skötas av de samordnade organisationernas gemensamma
pensionsadministrationsavdelning (nedan kallad JPAS/
SCAP). I detta syfte ska centrumet, på de tio medlems
staternas vägnar, ingå ett samförståndsavtal senast den
30 juni 2011. VEU kan också vara part i detta samför
ståndsavtal; samförståndsavtalet ska godkännas av den
styrelse som avses i artikel 6 och undertecknas av dess
ordförande.
Tvister i samband med dessa pensioner som berör tidigare
VEU-anställda ska avgöras i enlighet med punkt 3.
3.
Tvister mellan VEU och dess tidigare anställda ska bli
föremål för VEU:s regler för tvistlösning som är kraft till och
med den 30 juni 2011.

2. Följande artikel ska införas:
”Artikel 23a
Administrativa uppgifter efter VEU:s avveckling
1.
Från och med den 1 juli 2011 ska centrumet på Bel
giens, Tysklands, Greklands, Spaniens, Frankrikes, Italiens,
(1) EGT L 200, 25.7.2001, s. 5.

Den styrelse som avses i punkt 6 ska uppdatera tvistlös
ningsreglerna så att de kan genomföras från och med den
1 juli 2011 inom ramen för centrumet.
De tidigare VEU-anställdas ställning ska regleras av VEU:s
tjänsteföreskrifter i den lydelse de hade den 30 juni 2011,
tillämpliga avtal, övriga tillämpliga VEU-beslut och VEU:s
sociala handlingsplan.
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4.
VEU:s sociala handlingsplan ska förvaltas i enlighet
med den sociala handlingsplan som VEU antog den
22 oktober 2010. Förvaltningen ska också genomföras i
enlighet med efterföljande bindande beslut som fattats av
den behöriga överklagandenämnden och beslut som fattats
av VEU eller den styrelse som avses i punkt 6 i syfte att
genomföra ett sådant beslut.
5.
Bistånd med likvidationen av VEU:s tillgångar ska in
nefatta handläggning av rättsliga eller finansiella frågor som
kan uppkomma till följd av avvecklingen av VEU, under
vägledning av den styrelse som avses i punkt 6.
6.
Alla beslut i samband med de arbetsuppgifter som
anges i denna artikel, även de beslut av den styrelse som
avses i denna artikel, ska antas enhälligt av styrelsen, som är
sammansatt av företrädare för de tio medlemsstaterna.
Denna styrelsekonstellation ska utse en ordförande bland
styrelsens ledamöter. Centrumets direktör eller dennes före
trädare får delta i styrelsens möten i denna konstellation.
Ordföranden ska sammankalla styrelsen minst en gång om
året eller på begäran av minst tre av dess ledamöter. Extra
möten i styrelsen får sammankallas på expertnivå för att
behandla särskilda ämnen eller frågor. Styrelsen får fatta
beslut genom skriftligt förfarande.
7.
Centrumet ska rekrytera den personal som krävs för att
utföra de uppgifter som anges i punkt 1. Om någon av de
tio medlemsstaterna erbjuder sig att utstationera en person
för detta ändamål, ska den personen rekryteras. Om så inte
är fallet eller om det inte går att besätta alla tjänster som
begärs, ska den personal som behövs kontraktsanställas.
Centrumets tjänsteföreskrifter ska vara tillämpliga om inte
annat följer av bestämmelserna i denna artikel.
8.
Samtliga utgifter och inkomster som följer av genom
förandet av denna artikel ska tas upp i en separat budget för
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centrumet. Denna budget ska utarbetas för varje budgetår,
vilket sammanfaller med kalenderåret, och ska antas av den
styrelse som avses i punkt 6 på förslag av dess ordförande
senast den 1 september varje år. Budgetens inkomster och
utgifter ska balansera varandra. Budgeten ska innehålla en
förteckning över den personal som rekryterats för att utföra
de uppgifter som anges i punkt 6. Inkomsterna ska utgöras
av bidrag från de tio medlemsstaterna, vilka beräknas i en
lighet med de regler som är tillämpliga på deras bidrag till
VEU som var i kraft den 30 juni 2011, och av övriga in
komster. I syfte att bygga upp en startfond på 5,3 miljoner
EUR ska inledande bidrag uppgående till 20 % av detta be
lopp betalas senast den 30 juni 2011. Den styrelse som
avses i punkt 6 ska anta nödvändiga finansiella regler, vilka
i så stor utsträckning som möjligt ska grundas på centrumets
finansiella regler, regler för budgetkontroll och ansvarsfrihet.
I avvaktan på att sådana regler antas ska VEU:s regler till
lämpas.
9.
Centrumet kommer att senast den 30 juni 2011 ingå
ett avtal eller en administrativ överenskommelse med VEU
om genomförandet av denna artikel, som ska godkännas av
den styrelse som avses i punkt 6 och undertecknas av dess
ordförande.”
Artikel 2
Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 23 maj 2011.
På rådets vägnar
C. ASHTON

Ordförande

