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∆ηµοσιονοµικοι΄ και χρηµατοοικονοµικοι΄ κανο΄νες που εφαρµο΄ζονται στο Ευρωπαϊκο΄
΄ ν ∆ιαβι΄ωσης και Εργασι΄ας *
Ίδρυµα για τη Βελτι΄ωση των Συνθηκω
Προ΄ταση κανονισµου΄ του Συµβουλι΄ου που τροποποιει΄ τον κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 ο΄σον αφορα΄
τους δηµοσιονοµικου΄ς και χρηµατοοικονοµικου΄ς κανο΄νες που εφαρµο΄ζονται στο Ευρωπαϊκο΄ Ίδρυµα
΄ ν διαβι΄ωσης και εργασι΄ας, καθω
΄ ς και την προ΄σβαση στα ΄εγγραφα του εν
για τη βελτι΄ωση των συνθηκω
λο΄γω Ιδρυ΄µατος, και για την κατα΄ργηση του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1417/76 (COM(2002)406 
C5-0432/2002  2002/0172(CNS))
Η εν λο΄γω προ΄ταση τροποποιει΄ται ως ακολου΄θως (1):
ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Τροπολογι΄α 41
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5α (νε΄α)
΄ πρα
΄ ξη του
(5α) Θα πρε΄πει να περιληφθει΄ στην συστατικη
΄µατος η δυνατο΄τητα του κρα
΄ τους µε΄λους που φιλοξεΙδρυ
΄ µεση η
΄ ΄εµµεση χρηµανει΄ το εν λο΄γω Ίδρυµα να παρε΄χει α
΄ συνεισφορα
΄.
τοδοτικη

Τροπολογι΄α 43
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2
Άρθρο 13α (νε΄ο) (κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75)
Άρθρο 13α
΄ ζει ετησι΄ως στην αρµο΄δια για την απαλΤο Ίδρυµα διαβιβα
΄ αρχη
΄ κα
΄θε χρη
΄σιµη πληροφορι΄α σχετικα
΄ µε τα απολαγη
΄ ν αξιολο΄γησης. Παρε΄χει επι΄σης
τελε΄σµατα των διαδικασιω
΄ν τα ισχυ
΄οντα η
΄ τα προβλεπο
΄µενα
πληροφορι΄ες που αφορου
΄ κινδυ
΄νου απατω
΄ ν και παρατυπιω
΄ ν.
µε΄τρα για την αποτροπη

Τροπολογι΄α 44
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2
Άρθρο 15, παρα΄γραφος 1α (νε΄α) (κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75)
΄ νονται και οι ενδεχο΄µενες χρη1α. Στα ΄εσοδα περιλαµβα
΄ τους µε΄λους που φιλοξεµατοδοτικε΄ς συνεισφορε΄ς του κρα
νει΄ το Ίδρυµα.

Τροπολογι΄α 42
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2
Άρθρο 15, παρα΄γραφος 1β (νε΄α) (κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75)
΄σταση δαπανω
΄ ν µπορει΄ να συνταχθει΄ συ
΄µ1β. Η κατα
΄ ει΄δος και/η
΄ κατα
΄ στο΄χο, υπο΄
φωνα µε ονοµατολογι΄α κατα
΄ κριση µεταξυ
΄ διοικητικω
΄ ν πιστω
΄τον ΄ορο να γι΄νεται δια
΄ν πιστω
΄ σεων. Η ονοµατολογι΄α
σεων και επιχειρησιακω
΄ προσδιορι΄ζεται απο΄ το Ίδρυµα.
αυτη
(1) Η ψηφοφορι΄α επι΄ του σχεδι΄ου νοµοθετικου΄ ψηφι΄σµατος αναβα΄λλεται επι΄ τη βα΄σει του α΄ρθρου 69 του Κανονισµου΄ (Α5-0336/2002).
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ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Τροπολογι΄α 45
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2
Άρθρο 15, παρα΄γραφος 2, εδα΄φιο 1α (νε΄ο) (κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75)
΄ λα
΄ βει οιαδη
΄ποτε απο΄φαση που ΄εχει σηµαντικε΄ς
Προτου
΄ σεις, ενδεχοµε΄νως δε και αντι΄κτυπο
δηµοσιονοµικε΄ς επιπτω
΄ της κοινοτικη
΄ς επιχορη
΄γησης του τρε΄χοντος
επι΄ του ποσου
΄ετους η
΄ των εποµε΄νων ετω
΄ ν, το διοικητικο΄ συµβου
΄λιο ενη΄ νει σχετικα
΄ την Επιτροπη
΄ και την αρµο΄δια για τον
µερω
΄ αρχη΄. Εα
΄ ν εντο΄ς προθεσµι΄ας ΄εξι εβδοµα
΄ δων
προϋπολογισµο
΄ο σκελω
΄ν
δεν διατυπωθει΄ καµι΄α ΄ενσταση απο΄ ΄ενα εκ των δυ
΄ αρχη
΄ς, το διοικητικο΄
της αρµο΄διας για τον προϋπολογισµο
΄λιο εγκρι΄νει την τελικη΄ απο΄φαση.
συµβου
Τροπολογι΄α 46
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2
Άρθρο 15, παρα΄γραφος 3α (νε΄α) (κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75)
΄ς εγκρι΄νεται απο΄ το διοικη3α. Ο τελικο΄ς προϋπολογισµο
΄λιο µετα
΄ την τελικη΄ ΄εγκριση του γενικου
΄ προϋτικο΄ συµβου
΄ της Ένωσης που καθορι΄ζει το ποσο
΄ν της επιχοπολογισµου
΄γησης, καθω
΄ ς και τον πι΄νακα του προσωπικου
΄.
ρη
Τροπολογι΄α 48
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2
Άρθρο 16, παρα΄γραφος 2α (νε΄α) (κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75)
΄ς µπορει΄ να µεταβιβα
΄ σει τις εξουσι΄ες
2α. Ο διευθυντη
΄ σε υπαλλη
΄του ως προς την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου
΄µατος που υπα
΄ γονται στον Κανονισµο΄ Υπηρελους του Ιδρυ
΄ς Κατα
΄ στασης, υπο
΄ τους ΄ορους που καθορι΄ζονται απο΄
σιακη
΄ ρυ
΄θµιση, κατα
΄ την ΄εννοια του α
΄ ρθρου
τη δηµοσιονοµικη
΄ κανονισµου
΄, η οποι΄α ΄εχει εγκριθει΄
185 του δηµοσιονοµικου
΄λιο. Οι εντολοδο
΄χοι µπορου
΄ν να
απο΄ το διοικητικο΄ συµβου
΄ν µο΄νο εντο΄ς των ορι΄ων των εξουσιω
΄ ν που τους
ενεργου
΄εχουν ανατεθει΄ ρητα
΄.
Τροπολογι΄α 49
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2
Άρθρο 16, παρα΄γραφος 10α (νε΄α) (κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75)
΄ς υποβα
΄λλει στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου
΄10α. Ο διευθυντη
΄ απο΄ αι΄τηµα
΄ του, συ
΄µφωνα µε τους ΄ορους που
λιο, µετα
΄ ρθρο 146, παρα
΄ γραφος 3, του δηµοσιονοµιπροβλε΄πει το α
΄ κανονισµου
΄, κα
΄ θε αναγκαι΄α πληροφορι΄α για την αι΄σια
κου
΄τωση της διαδικασι΄ας απαλλαγη
΄ς για το οικει΄ο οικονοπερα
µικο΄ ΄ετος.
Τροπολογι΄α 47
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2
Άρθρο 16α (νε΄ο) (κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75)
Άρθρο 16α
΄ρησης του δηµοσιονοµικου
΄ κανονιΣε περι΄πτωση αναθεω
΄-πλαισι΄ου των οργανισµω
΄ ν του α
΄ ρθρου 185 του δηµοσµου
΄ κανονισµου
΄, η Επιτροπη
΄ πραγµατοποιει΄ διαβου
΄σιονοµικου
΄λιο, το Συµβου
΄λιο και το
λευση µε το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου
Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο.
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ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Τροπολογι΄α 50
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2α (νε΄ο)
Άρθρο 17, εδα΄φιο 1α (νε΄α) (κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75)
΄ ρθρο 17 προστι΄θεται το ακο΄λουθο νε΄ο εδα
΄φιο:
2α. Στο α
΄κοντα
Στο βαθµο΄ που αυτο΄ κρι΄νεται απαραι΄τητο, καθη
΄ σεων σε
που ει΄ναι δυνατο΄ν να ανατι΄θενται µε΄σω συµβα
΄ς φορει΄ς η
΄ οργανισµου
΄ς ιδιωτικου
΄ δικαι΄ου
εξωτερικου
΄ , προπαρασκευαστικα
΄ η
΄ δευτεει΄ναι τα διοικητικα
΄οντα καθη
΄κοντα που δεν εµπεριε΄χουν ου
΄τε α
΄ σκηση
ρευ
΄σιας εξουσι΄ας ου
΄τε α
΄ σκηση διακριτικη΄ς ευχε΄ρειας
δηµο
΄ σεις που προορι΄ζονται για τα
εκτι΄µησης. Οι πιστω
΄κοντα αυτα
΄ αναγνωρι΄ζονται ως διοικητικε΄ς πιστω
΄καθη
σεις.
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Συ΄σταση της Eurojust *
Προ΄ταση κανονισµου΄ του Συµβουλι΄ου που τροποποιει΄ την απο΄φαση 2002/187/∆ΕΥ σχετικα΄ µε τη
΄ ν µορφω
΄ ν εγκλη΄µατος
συ΄σταση της Eurojust προκειµε΄νου να ενισχυθει΄ η καταπολε΄µηση των σοβαρω
(COM(2002)406  C5-0433/2002  2002/0173(CNS))
Η εν λο΄γω προ΄ταση τροποποιει΄ται ως ακολου΄θως (1):
ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Τροπολογι΄α 51
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 2α (νε΄α)
΄ πρα
΄ ξη της
(2α) Θα πρε΄πει να περιληφθει΄ στην συστατικη
΄ τους µε΄λους που φιλοξενει΄
Eurojust η δυνατο΄τητα του κρα
΄µεση η
΄ ΄εµµεση χρηµατοδοτικη
΄
την Eurojust να παρε΄χει α
΄.
συνεισφορα
Τροπολογι΄α 52
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1
Άρθρο 32, παρα΄γραφος 1, εδα΄φιο 3α (νε΄ο) (απο΄φαση του Συµβουλι΄ου 2002/187/∆ΕΥ)
΄ ζει ετησι΄ως στην αρµο΄δια για την απαλΗ Eurojust διαβιβα
΄ αρχη
΄ κα
΄θε χρη
΄σιµη πληροφορι΄α σχετικα
΄ µε τα απολαγη
΄ ν αξιολο΄γησης. Παρε΄χει επι΄σης
τελε΄σµατα των διαδικασιω
΄ν τα ισχυ
΄οντα η
΄ τα προβλεπο
΄µενα
πληροφορι΄ες που αφορου
΄ κινδυ
΄νου απατω
΄ ν και παρατυπιω
΄ ν.
µε΄τρα για την αποτροπη
Τροπολογι΄α 53
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1α (νε΄ο)
Άρθρο 34, παρα΄γραφος 3α (νε΄α) (απο΄φαση του Συµβουλι΄ου 2002/187/∆ΕΥ)
΄ ρθρο 34 προστι΄θεται η ακο΄λουθη νε΄α παρα
΄ γρα1α. Στο α
φος 3α:
΄ νονται και οι ενδεχο΄µενες
3α. Στα ΄εσοδα περιλαµβα
΄ τους µε΄λους που
χρηµατοδοτικε΄ς συνεισφορε΄ς του κρα
φιλοξενει΄ την Eurojust.
(1) Η ψηφοφορι΄α επι΄ του σχεδι΄ου νοµοθετικου΄ ψηφι΄σµατος αναβα΄λλεται επι΄ τη βα΄σει του α΄ρθρου 69 του Κανονισµου΄ (Α5-0336/2002).

