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▼B
VERORDENING

(EU) 2018/1726 VAN HET
PARLEMENT EN DE RAAD

EUROPEES

van 14 november 2018
betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor het
operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied
van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA), tot wijziging van
Verordening (EG) nr. 1987/2006 en Besluit 2007/533/JBZ van de
Raad en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1077/2011

HOOFDSTUK I
VOORWERP EN DOELSTELLINGEN

Artikel 1
Voorwerp
1.
Een Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel be
heer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veilig
heid en recht (het Agentschap) wordt hierbij opgericht.

2.
Het bij deze verordening opgerichte Agentschap vervangt en is de
opvolger van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van
grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en
recht dat bij Verordening (EU) nr. 1077/2011 is opgericht.

3.
Het Agentschap is belast met het operationele beheer van het
Schengeninformatiesysteem (SIS II), het Visuminformatiesysteem (VIS)
en Eurodac.

▼M1
4.
Het Agentschap is belast met de opzet, de ontwikkeling of het
operationele beheer van het inreis-uitreissysteem (EES), DubliNet, het
Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (Etias), Ecris-TCN
en de Ecris-referentie-implementatie.

▼B
5.
Het Agentschap kan tevens worden belast met de opzet, de ont
wikkeling of het operationele beheer van andere grootschalige
IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht dan die
bedoeld in de leden 3 en 4 van dit artikel, met inbegrip van reeds
bestaande systemen, maar uitsluitend indien daarin is voorzien in rele
vante Unierechtshandelingen betreffende die systemen welke gebaseerd
zijn op de artikelen 67 tot en met 89 VWEU, in voorkomend geval met
inachtneming van de in artikel 14 van deze verordening bedoelde ont
wikkelingen op onderzoeksgebied en de in artikel 15 van deze verorde
ning bedoelde resultaten van proefprojecten en conceptbewijzen.

6.
Het operationeel beheer omvat alle taken die noodzakelijk zijn om
elk van de grootschalige IT-systemen te laten werken volgens de spe
cifieke voorschriften die op dat systeem van toepassing zijn, met in
begrip van de zorg voor de communicatie-infrastructuur die door de
IT-systemen wordt gebruikt. Die grootschalige IT-systemen wisselen
onderling geen gegevens uit, en maken het niet mogelijk dat informatie
of kennis wordt gedeeld, tenzij een specifieke Unierechtshandeling
daarin voorziet.
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7.

Het Agentschap wordt tevens belast met de volgende taken:

a) het toezicht op de gegevenskwaliteit, overeenkomstig artikel 12;
b) het ontwikkelen van de nodige maatregelen met het oog op inter
operabiliteit, overeenkomstig artikel 13;
c) het uitvoeren van onderzoeksactiviteiten, overeenkomstig artikel 14;
d) het uitvoeren van proefprojecten, conceptbewijzen en testactiviteiten,
overeenkomstig artikel 15, en
e) het verlenen van ondersteuning aan de lidstaten en de Commissie,
overeenkomstig artikel 16.

Artikel 2
Doelstellingen
Onverminderd de respectieve verantwoordelijkheden die bij de Unie
rechtshandelingen betreffende grootschalige IT-systemen aan de Com
missie en aan de lidstaten zijn toegewezen, draagt het Agentschap zorg
voor:
a) de ontwikkeling van grootschalige IT-systemen door middel van een
adequate projectbeheersstructuur voor de efficiënte ontwikkeling van
dergelijke systemen;
b) de effectieve, veilige en continue werking van de grootschalige
IT-systemen;
c) het efficiënt en financieel controleerbaar beheer van grootschalige
IT-systemen;
d) een dienstverlening aan de gebruikers van de grootschalige
IT-systemen die van voldoende hoge kwaliteit is;
e) de continue en ononderbroken dienstverlening;
f) een hoog niveau van gegevensbescherming, in overeenstemming met
het Unierecht inzake gegevensbescherming, met inbegrip van speci
fieke voorschriften voor elk van de grootschalige IT-systemen;
g) een passend niveau van gegevensbeveiliging en materiële beveili
ging, in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften, met
inbegrip van de specifieke bepalingen inzake elk van de grootscha
lige IT-systemen.

HOOFDSTUK II
TAKEN VAN HET AGENTSCHAP

Artikel 3
Taken in verband met SIS II
Het Agentschap verricht met betrekking tot SIS II:
a) de taken die aan de beheersautoriteit zijn opgedragen bij
Verordening (EG) nr. 1987/2006 en Besluit 2007/533/JBZ, en
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b) taken met betrekking tot de opleiding van in het bijzonder het
Sirene-personeel („Sirene” staat voor „Supplementary Information
Request at the National Entries”, te weten „verzoek om aanvullende
informatie bij het nationale deel”) in het technisch gebruik van SIS II
en de opleiding van deskundigen in de technische aspecten van SIS II
in het kader van de Schengenevaluatie.

Artikel 4
Taken in verband met het VIS
Het Agentschap verricht met betrekking tot het VIS:
a) de taken die bij Verordening (EG) nr. 767/2008 en Besluit
2008/633/JBZ aan de beheersautoriteit zijn opgedragen, en
b) taken met betrekking tot de opleiding in het technisch gebruik van
het VIS en de opleiding van deskundigen in de technische aspecten
van het VIS in het kader van de Schengenevaluatie.

Artikel 5
Taken in verband met Eurodac
Het Agentschap verricht met betrekking tot Eurodac:
a) de taken die aan het Agentschap
Verordening (EU) nr. 603/2013, en

zijn

toegekend

bij

b) taken met betrekking tot opleiding in het technisch gebruik van
Eurodac.

Artikel 6
Taken in verband met het EES
Het Agentschap verricht met betrekking tot het EES:
a) de taken die aan het Agentschap
Verordening (EU) 2017/2226, en

zijn

toegekend

bij

b) taken met betrekking tot de opleiding in het technisch gebruik van
het EES en de opleiding van deskundigen in de technische aspecten
van het EES in het kader van de Schengenevaluatie.

Artikel 7
Taken in verband met Etias
Het Agentschap verricht met betrekking tot het Etias:
a) de taken die aan het Agentschap
Verordening (EU) 2018/1240, en

zijn

toegekend

bij

b) taken met betrekking tot de opleiding in het technisch gebruik van
het Etias en de opleiding van deskundigen in de technische aspecten
van het Etias in het kader van de Schengenevaluatie.
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Artikel 8
Taken in verband met DubliNet
Het Agentschap verricht met betrekking tot DubliNet:
a) het operationele beheer van DubliNet, een afzonderlijk veilig elek
tronisch transmissiekanaal tussen de autoriteiten van de lidstaten dat
tot stand is gebracht op grond van artikel 18 van Verordening (EG)
nr. 1560/2003 voor de toepassing van de artikelen 31, 32 en 34 van
Verordening (EU) nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de
Raad (1), en
b) taken met betrekking tot de opleiding in het technische gebruik van
DubliNet.
▼M1
Artikel 8 bis
Taken

in

verband

met Ecris-TCN en
implementatie

de

Ecris-referentie-

Het Agentschap verricht met betrekking tot Ecris-TCN en de
Ecris-referentie-implementatie:
a) de taken die krachtens Verordening (EU) 2019/816 van het Europees
Parlement en de Raad aan het Agentschap zijn opgedragen (2);
b) taken met betrekking tot opleiding over het technische gebruik van
Ecris-TCN en de Ecris-referentie-implementatie.
▼B
Artikel 9
Taken in verband met de opzet, de ontwikkeling en het operationele
beheer van andere grootschalige IT-systemen
Indien het Agentschap belast is met de opzet, de ontwikkeling of het
operationeel beheer van andere grootschalige IT-systemen bedoeld in
artikel 1, lid 5, verricht het in voorkomend geval de taken die eraan
zijn opgedragen bij de Unierechtshandeling betreffende het betrokken
systeem, alsmede taken in verband met de opleiding in het technische
gebruik van die systemen.
Artikel 10
Technische oplossingen die slechts kunnen worden uitgevoerd
indien aan specifieke voorwaarden is voldaan
Indien de Unierechtshandelingen met betrekking tot de systemen ver
eisen dat het Agentschap die systemen 24 uur per dag en zeven dagen
per week laat functioneren, implementeert het Agentschap — onvermin
derd die Unierechtshandelingen — technische oplossingen om aan die
(1) Verordening (EU) nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van
26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen
welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om
internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een
staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (PB L 180 van 29.6.2013,
blz. 31).
(2) Verordening (EU) 2019/816 van het Europees Parlement en de Raad van
17 april 2019 tot invoering van een gecentraliseerd systeem voor de vast
stelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van
onderdanen van derde landen en staatlozen (Ecris-TCN) ter aanvulling van
het Europees Strafregisterinformatiesysteem en tot wijziging van
Verordening (EU) nr. 1077/2011 (PB L 135 van 22.5.2019, blz. 1).
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vereisten te voldoen. Indien voor die technische oplossingen een dupli
catie is vereist van een systeem of onderdelen van een systeem, worden
zij pas geïmplementeerd indien een onafhankelijke effectbeoordeling en
kosten-batenanalyse in opdracht van het Agentschap is verricht en na
raadpleging van de Commissie en een positief besluit van de raad van
bestuur. De effectbeoordeling omvat tevens een onderzoek naar de hui
dige en toekomstige behoeften met betrekking tot de hostingcapaciteit
van de bestaande technische locaties in verband met de ontwikkeling
van dergelijke technische oplossingen en met de mogelijke risico’s in
zake de bestaande operationele inrichting.

Artikel 11
Taken betreffende de communicatie-infrastructuur
1.
Het Agentschap verricht alle met de communicatie-infrastructuur
van de systemen verband houdende taken die eraan zijn opgedragen bij
de Unierechtshandelingen betreffende de systemen, met uitzondering
van de systemen die voor hun communicatie-infrastructuur gebruikma
ken van EuroDomain. Wat dergelijke systemen betreft die gebruikma
ken van EuroDomain, is de Commissie verantwoordelijk voor de uit
voering van de begroting, aanschaf en vernieuwing en contractuele
aangelegenheden. Overeenkomstig de Unierechtshandelingen inzake de
systemen die gebruikmaken van EuroDomain moeten de taken inzake
de communicatie-infrastructuur (inclusief operationeel beheer en veilig
heid) worden verdeeld tussen het Agentschap en de Commissie. Om te
garanderen dat zij hun respectieve verantwoordelijkheden op samenhan
gende wijze uitvoeren, maken het Agentschap en de Commissie ope
rationele werkafspraken die worden vastgelegd in een memorandum van
overeenstemming.

2.
De communicatie-infrastructuur wordt adequaat beheerd en gecon
troleerd teneinde haar tegen bedreigingen te beschermen en de veilig
heid van die communicatie-infrastructuur en van de systemen, met in
begrip van gegevens die via deze infrastructuur uitgewisseld worden, te
waarborgen.

3.
Het Agentschap treft passende maatregelen, waaronder veiligheids
plannen, om onder meer te voorkomen dat persoonsgegevens tijdens de
doorgifte ervan of tijdens het vervoer van gegevensdragers onrechtmatig
worden gelezen, gekopieerd, gewijzigd of gewist, in het bijzonder mid
dels geschikte versleutelingstechnieken. Alle systeemgerelateerde ope
rationele informatie die in de communicatie-infrastructuur circuleert,
wordt versleuteld.

4.
Taken betreffende het leveren, het opzetten, het onderhoud en het
monitoren van de communicatie-infrastructuur kunnen worden toever
trouwd aan externe particuliere entiteiten of organen, overeenkomstig
Verordening (EU, Euratom) 2018/1046. Deze taken worden uitgevoerd
onder de verantwoordelijkheid van het Agentschap en onder zijn streng
toezicht.

Bij de uitvoering van de in de eerste alinea vermelde taken zijn alle
externe particuliere entiteiten of organen, met inbegrip van de netwerk
providers, gebonden aan de in lid 3 bedoelde veiligheidsmaatregelen en
hebben zij op geen enkele wijze toegang tot operationele gegevens die
zijn opgeslagen in de systemen of worden overgedragen via de
communicatie-infrastructuur of naar de met SIS II samenhangende
Sirene-uitwisseling.
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5.
Het beheer van de versleutelingscodes blijft een bevoegdheid van
het Agentschap en wordt niet uitbesteed aan een externe particuliere
entiteit. Dit geldt onverminderd de bestaande overeenkomsten over de
communicatie-infrastructuur van SIS II, het VIS en Eurodac.
▼M3
▼M2
Artikel 12
Gegevenskwaliteit
1.
Onverminderd de verantwoordelijkheden van de lidstaten met be
trekking tot de gegevens die worden ingevoerd in de systemen waarvoor
het Agentschap operationeel verantwoordelijk is, stelt het Agentschap,
met nauwe betrokkenheid van zijn adviesgroepen, voor alle systemen
waarvoor het operationeel verantwoordelijk is geautomatiseerde contro
lemechanismen voor gegevenskwaliteit en gemeenschappelijke indicato
ren voor gegevenskwaliteit vast, alsook minimumkwaliteitsnormen voor
gegevensopslag, overeenkomstig de relevante bepalingen van de rechts
instrumenten voor die informatiesystemen en artikel 37 van Verordenin
gen (EU) 2019/817 (1) en (EU) 2019/818 (2) van het Europees Parle
ment en de Raad.
2.
Het Agentschap stelt een centraal register voor verslagen en sta
tistieken vast dat uitsluitend geanonimiseerde gegevens bevat, overeen
komstig artikel 39 van Verordeningen (EU) 2019/817 en (EU)
2019/818, onder voorbehoud van specifieke bepalingen in de rechts
instrumenten betreffende de ontwikkeling, de instelling, de werking en
het gebruik van de door het Agentschap beheerde grootschalige
IT-systemen.
▼B
Artikel 13
Interoperabiliteit
Wanneer interoperabiliteit van grootschalige IT-systemen in een rele
vante Unierechtshandeling is bepaald, ontwikkelt het Agentschap de
maatregelen die nodig zijn om die interoperabiliteit mogelijk te maken.

Artikel 14
Volgen van ontwikkelingen op onderzoeksgebied
▼M1
1.
Het Agentschap volgt de ontwikkelingen op onderzoeksgebied die
van belang zijn voor het operationeel beheer van SIS II, het VIS, Euro
dac, het EES, het Etias, DubliNet, Ecris-TCN en andere grootschalige
IT-systemen als bedoeld in artikel 1, lid 5.
(1) Verordening (EU) 2019/817 van het Europees Parlement en de Raad van
20 mei 2019 tot vaststelling van een kader voor interoperabiliteit tussen de
Unie-informatiesystemen op het gebied van grenzen en visa, en tot wijziging
van Verordeningen (EG) nr. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU)
2018/1240, (EU) 2018/1726 en (EU) 2018/1861 van het Europees Parlement
en de Raad en Besluiten 2004/512/EG en 2008/633/JBZ (PB L 135 van
22.5.2019, blz. 27).
(2) Verordening (EU) 2019/818 van het Europees Parlement en de Raad van
20 mei 2019 tot vaststelling van een kader voor interoperabiliteit tussen de
Unie-informatiesystemen op het gebied van politiële en justitiële samenwer
king, asiel en migratie en tot wijziging van Verordening (EU)
2018/1726, (EU) 2018/1862 en (EU) 2019/816 (PB L 135 van 22.5.2019,
blz. 85).
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2.
Het Agentschap kan bijdragen tot de tenuitvoerlegging van de
delen van het kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek
en innovatie die betrekking hebben op grootschalige IT-systemen op het
gebied van vrijheid, veiligheid en recht. Daartoe heeft het Agentschap,
voor zover de Commissie de desbetreffende bevoegdheden aan het
Agentschap heeft gedelegeerd, de volgende taken:
a) het beheren van een aantal stadia van de uitvoering van het pro
gramma en een aantal fasen in de cyclus van specifieke projecten op
basis van de door de Commissie vastgestelde relevante werkpro
gramma’s;
b) het vaststellen van de instrumenten tot uitvoering van de begroting,
zowel aan de ontvangsten- als aan de uitgavenzijde, en het uitvoeren
van alle activiteiten die noodzakelijk zijn voor het beheer van het
programma;
c) het verlenen van steun bij de uitvoering van het programma.
3.
Het Agentschap brengt regelmatig en ten minste eenmaal per jaar
het Europees Parlement, de Raad, de Commissie en, wat de verwerking
van persoonsgegevens betreft, de Europese Toezichthouder voor gege
vensbescherming op de hoogte van de in dit artikel bedoelde ontwik
kelingen, onverminderd de rapportageverplichtingen met betrekking tot
de uitvoering van de in lid 2 bedoelde delen van het kaderprogramma
van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie.

Artikel 15
Proefprojecten, conceptbewijzen en testactiviteiten
1.
Op welbepaald verzoek van de Commissie, die het Europees Par
lement en de Raad ten minste drie maanden vóór de indiening van dit
verzoek heeft ingelicht, en na een positief besluit van de raad van
bestuur, kan overeenkomstig artikel 19, lid 1, onder u), van deze ver
ordening aan het Agentschap door middel van een delegatieovereen
komst de uitvoering worden toevertrouwd van proefprojecten zoals be
doeld in artikel 58, lid 2, onder a), van Verordening (EU, Euratom)
2018/1046 ten behoeve van de ontwikkeling of het operationeel beheer
van grootschalige IT-systemen krachtens de artikelen 67 tot en met
89 VWEU, overeenkomstig artikel 62, lid 1, onder c), van Verordening
(EU, Euratom) 2018/1046.
Het Agentschap stelt het Europees Parlement, de Raad en, ter zake van
de verwerking van persoonsgegevens, de Europese Toezichthouder voor
gegevensbescherming, regelmatig op de hoogte van de ontwikkeling van
de proefprojecten die het Agentschap krachtens de eerste alinea uitvoert.
2.
Wat de in artikel 58, lid 2, onder a), van Verordening (EU, Eu
ratom) 2018/1046 bedoelde proefprojecten betreft waarom de Commis
sie krachtens lid 1 heeft verzocht, worden voor ten hoogste twee achter
eenvolgende begrotingsjaren kredieten opgenomen in de begroting.
3.
Op verzoek van de Commissie of de Raad kan het Agentschap, na
kennisgeving aan het Europees Parlement en na een positief besluit van
de raad van bestuur, door middel van een delegatieovereenkomst wor
den belast met begrotingsuitvoeringstaken voor conceptbewijzen die
worden gefinancierd uit het instrument voor financiële steun voor de
buitengrenzen en visa dat is ingesteld bij Verordening (EU)
nr. 515/2014, overeenkomstig artikel 62, lid 1, onder c), van Verorde
ning (EU, Euratom) 2018/1046.
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4.
Nadat de raad van bestuur daartoe een positief besluit heeft vast
gesteld, kan het Agentschap testactiviteiten plannen en uitvoeren voor
aangelegenheden die vallen onder deze verordening en onder om het
even welke Unierechtshandeling betreffende de ontwikkeling, de instel
ling, de werking en het gebruik van de systemen.

Artikel 16
Ondersteuning van de lidstaten en de Commissie
1.
Elke lidstaat kan het Agentschap verzoeken advies te verlenen in
verband met de aansluiting van zijn nationale systeem op de centrale
systemen van de door het Agentschap beheerde grootschalige
IT-systemen.
2.
Elke lidstaat kan een verzoek om ad-hocsteun indienen bij de
Commissie, die dit verzoek — onder voorbehoud van haar gunstig
oordeel dat deze steun vereist is vanwege buitengewone behoeften op
veiligheids- of migratiegebied — onverwijld doorstuurt naar het Agent
schap. Het Agentschap stelt de raad van bestuur op de hoogte van
dergelijke verzoeken. De lidstaten worden in kennis gesteld van een
negatieve beoordeling van de Commissie.
De Commissie monitort of het Agentschap tijdig op het verzoek van de
lidstaat heeft gereageerd. In het jaarlijkse activiteitenverslag van het
Agentschap wordt in detail verslag uitgebracht van de acties die het
Agentschap heeft uitgevoerd om lidstaten ad-hocsteun te verlenen en
van de in dat verband gemaakte kosten.
3.
Ook kan het Agentschap worden verzocht om de Commissie ad
vies of steun te verlenen in verband met technische aangelegenheden
betreffende bestaande of nieuwe systemen, bijvoorbeeld door middel
van studies en tests. Het Agentschap stelt de raad van bestuur op de
hoogte van dergelijke verzoeken.
4.
Een groep van ten minste vijf lidstaten kan het Agentschap belas
ten met de taak een gemeenschappelijke IT-component te ontwikkelen,
te beheren en/of te hosten die deze lidstaten moet ondersteunen bij het
implementeren van de technische aspecten van verplichtingen die voort
vloeien uit het Unierecht inzake gedecentraliseerde systemen op het
gebied van vrijheid, veiligheid en recht. Die gemeenschappelijke
IT-oplossingen laten de verplichtingen van de verzoekende lidstaten
uit hoofde van het toepasselijke Unierecht, met name wat de architec
tuur van die systemen betreft, onverlet.
Met name kunnen de verzoekende lidstaten het Agentschap belasten met
de taak een gemeenschappelijke component of een router voor vooraf te
verstrekken passagiersgegevens en persoonsgegevens van passagiers tot
stand te brengen als een technisch instrument ter ondersteuning van
connectiviteit met luchtvaartmaatschappijen, teneinde lidstaten te helpen
bij de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2004/82/EG van de Raad (1) en
Richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad (2). In
dat geval verzamelt het Agentschap de gegevens van luchtvaartmaat
schappijen op gecentraliseerde wijze en geeft het deze aan de lidstaten
door via de gemeenschappelijke component of router. De verzoekende
lidstaten treffen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de
luchtvaartmaatschappijen de gegevens via het Agentschap doorgeven.
(1) Richtlijn 2004/82/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende de ver
plichting voor vervoerders om passagiersgegevens door te geven (PB
L 261 van 6.8.2004, blz. 24).
(2) Richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april
2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens)
voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische
misdrijven en ernstige criminaliteit (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 132).
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Het Agentschap wordt pas belast met de taak een gemeenschappelijke
IT-component te ontwikkelen, te beheren of te hosten na voorafgaande
goedkeuring van de Commissie en mits een positief besluit van de raad
van bestuur.
De verzoekende lidstaten belasten het Agentschap met de in de eerste en
de tweede alinea bedoelde taken door middel van een delegatieover
eenkomst waarin de voorwaarden voor de delegatie van de taken, de
berekening van alle relevante kosten en het soort facturering worden
vastgesteld. Alle relevante kosten worden gedekt door de deelnemende
lidstaten. De delegatieovereenkomst is in overeenstemming met de
Unierechtshandelingen inzake de betrokken IT-systemen. Het Agent
schap informeert het Europees Parlement en de Raad over de goedge
keurde delegatieovereenkomst en elke wijziging daarvan.
Andere lidstaten kunnen verzoeken om deel te nemen aan een gemeen
schappelijke IT-oplossing indien in de delegatieovereenkomst in deze
mogelijkheid wordt voorzien, en daarin met name de financiële impli
caties van een dergelijke deelname worden genoemd. De delegatieover
eenkomst wordt dienovereenkomstig gewijzigd na voorafgaande goed
keuring van de Commissie en na een positief besluit van de raad van
bestuur.

HOOFDSTUK III
STRUCTUUR EN ORGANISATIE

Artikel 17
Juridische status en vestigingsplaats
1.
Het Agentschap
rechtspersoonlijkheid.

is

een

orgaan

van

de

Unie

en

bezit

2.
Het Agentschap geniet in elke lidstaat de meest uitgebreide han
delingsbevoegdheid die er krachtens het nationale recht aan rechtsper
sonen wordt verleend. Het Agentschap kan in het bijzonder roerende en
onroerende zaken verkrijgen of vervreemden en in rechte optreden.
3.

De zetel van het Agentschap is in Tallinn, Estland.

De in artikel 1, leden 4 en 5, en de artikelen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 11
bedoelde taken in verband met ontwikkeling en operationeel beheer
worden verricht in de technische locatie in Straatsburg, Frankrijk.
In Sankt Johann im Pongau, Oostenrijk, wordt een back-uplocatie ge
vestigd die kan zorgen voor het operationeel blijven van een grootscha
lig IT-systeem in geval van falen van een dergelijk systeem.
4.
Beide technische locaties kunnen worden gebruikt voor de gelijk
tijdige werking van de IT-systemen, mits de back-uplocatie ervoor kan
blijven zorgen dat beide locaties operationeel blijven wanneer een of
meer systemen falen.
5.
Wanneer het gezien de specifieke aard van de systemen nood
zakelijk blijkt dat het Agentschap voor het hosten van de systemen
een tweede afzonderlijke technische locatie instelt in — afhankelijk
van de vereisten — Straatsburg of Sankt Johann im Pongau, dan wel
op beide locaties, dan wordt dit gerechtvaardigd op basis van een on
afhankelijke effectbeoordeling en kosten-batenanalyse. De raad van be
stuur raadpleegt de Commissie en houdt rekening met haar standpunt
voordat hij de begrotingsautoriteit in kennis stelt van zijn voornemen
om een onroerendgoedproject uit te voeren overeenkomstig artikel 45,
lid 9.
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Artikel 18
Structuur
1.
De administratieve en bestuurlijke structuur van het Agentschap
omvat:
a) een raad van bestuur;
b) een uitvoerend directeur;
c) adviesgroepen.
2.

De structuur van het Agentschap omvat:

a) een functionaris voor gegevensbescherming;
b) een beveiligingsfunctionaris;
c) een rekenplichtige.
Artikel 19
Taken van de raad van bestuur
1.

De raad van bestuur heeft tot taak:

a)

te zorgen voor de algemene aansturing van de activiteiten van
het Agentschap;

b)

met een tweederdemeerderheid van zijn stemgerechtigde leden
de jaarbegroting van het Agentschap vast te stellen en andere
functies uit te oefenen met betrekking tot de begroting van het
Agentschap overeenkomstig hoofdstuk V;

c)

de uitvoerend directeur en de plaatsvervangend uitvoerend di
recteur te benoemen, en, in voorkomend geval, hun respectieve
ambtstermijnen te verlengen of hen uit hun functie te ontheffen,
overeenkomstig respectievelijk artikel 25 en artikel 26;

d)

de tuchtrechtelijke bevoegdheid uit te oefenen ten aanzien van
de uitvoerend directeur en toezicht te houden op diens ambts
uitoefening, onder meer op de uitvoering van de besluiten van
de raad van bestuur, en de tuchtrechtelijke bevoegdheid uit te
oefenen ten aanzien van de plaatsvervangend uitvoerend direc
teur, met instemming van de uitvoerend directeur;

e)

alle beslissingen te nemen in verband met de opzet van de
organisatorische structuur van het Agentschap en, waar nodig,
de wijziging ervan, rekening houdend met de activiteitenbehoef
ten van het Agentschap en met het oog op een gezond
begrotingsbeheer;

f)

het personeelsbeleid van het Agentschap vast te stellen;

g)

het reglement van orde van het Agentschap vast te stellen;

h)

een fraudebestrijdingsstrategie vast te stellen die evenredig is
aan het frauderisico en rekening houdt met de kosten en baten
van de uit te voeren maatregelen;

i)

regels vast te stellen voor de voorkoming en beheersing van
belangenconflicten met betrekking tot zijn leden en deze op
de website van het Agentschap te publiceren;

j)

uitvoerige interne voorschriften en procedures vast te stellen ter
bescherming van klokkenluiders, inclusief passende communi
catiekanalen voor het melden van wangedrag;

k)

machtiging te geven tot het sluiten van werkafspraken overeen
komstig de artikelen 41 en 43;
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l)

op voorstel van de uitvoerend directeur zijn goedkeuring te
hechten aan de zetelovereenkomst en de overeenkomsten inzake
de technische locaties en de back-uplocaties, ingericht overeen
komstig artikel 17, lid 3, die de uitvoerend directeur en de
lidstaten van vestiging moeten ondertekenen;

m)

overeenkomstig lid 2, met betrekking tot het personeel van het
Agentschap, de bevoegdheden uit te oefenen die het Statuut van
de ambtenaren toekent aan het tot aanstelling bevoegde gezag,
en die de Regeling welke van toepassing is op de andere per
soneelsleden toekent aan het tot het sluiten van contracten be
voegde gezag („de bevoegdheden van het tot aanstelling be
voegde gezag”);

n)

in overeenstemming met de Commissie de nodige bepalingen
vast te stellen voor de uitvoering van het Statuut, overeenkom
stig artikel 110 van het Statuut van de ambtenaren;

o)

de nodige maatregelen vast te stellen voor het detacheren van
nationale deskundigen bij het Agentschap;

p)

een ontwerpraming vast te stellen van de ontvangsten en uitga
ven van het Agentschap, waarin het ontwerp van personeels
formatie is opgenomen, en deze elk jaar uiterlijk 31 januari in te
dienen bij de Commissie;

q)

het ontwerp van het enig programmeringsdocument vast te stel
len, met daarin de meerjarenprogrammering van het Agent
schap, het werkprogramma voor het volgende jaar en een voor
lopige ontwerpraming van de ontvangsten en uitgaven van het
Agentschap, waarin het ontwerp van personeelsformatie is opge
nomen, en dit elk jaar uiterlijk op 31 januari, samen met iedere
bijgewerkte versie van dat document, in te dienen bij het Euro
pees Parlement, bij de Raad en bij de Commissie;

r)

ieder jaar vóór 30 november met een tweederdemeerderheid van
de stemgerechtigde leden het enig programmeringsdocument
vast te stellen, overeenkomstig de jaarlijkse begrotingsprocedure
en rekening houdend met het advies van de Commissie, en erop
toe te zien dat de definitieve versie van dit enig programme
ringsdocument aan het Parlement, aan de Raad en aan de Com
missie wordt toegezonden en wordt bekendgemaakt;

s)

jaarlijks uiterlijk eind augustus een tussentijds verslag op te
stellen over de voortgang van de uitvoering van de geplande
activiteiten van het lopende jaar en dit in te dienen bij het
Europees Parlement, bij de Raad en bij de Commissie;

t)

het geconsolideerde jaarverslag over de activiteiten van het
Agentschap in het voorgaande jaar te beoordelen en goed te
keuren, waarin in het bijzonder de bereikte resultaten worden
getoetst aan de doelstellingen van het jaarlijkse werkprogram
ma, en het verslag en de beoordeling ervan uiterlijk 1 juli van
elk jaar aan het Europees Parlement, aan de Raad, aan de Com
missie en aan de Rekenkamer te doen toekomen en ervoor te
zorgen
dat
dit
jaarlijkse
activiteitenverslag
wordt
bekendgemaakt;

u)

zich te kwijten van zijn taken met betrekking tot de begroting
van het Agentschap, met inbegrip van de uitvoering van de in
artikel 15 bedoelde proefprojecten en conceptbewijzen;

v)

overeenkomstig artikel 49 de financiële regels vast te stellen die
van toepassing zijn op het Agentschap;
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w)

een rekenplichtige te benoemen, die onderworpen is aan het
Statuut, volledig onafhankelijk is bij de uitvoering van zijn
taken en die de rekenplichtige van de Commissie kan zijn;

x)

te zorgen voor een passende follow-up van de resultaten en
aanbevelingen in de diverse interne en externe auditverslagen
en beoordelingen, alsook van de resultaten en aanbevelingen die
voortvloeien uit de onderzoeken van het Europees Bureau voor
fraudebestrijding (OLAF) en het Europees Openbaar
Ministerie (EOM);

y)

de in artikel 34, lid 4, bedoelde communicatie- en versprei
dingsplannen vast te stellen en regelmatig bij te werken;

z)

de nodige beveiligingsmaatregelen vast te stellen — inclusief
een beveiligingsplan en een bedrijfscontinuïteits- en uitwijk
plan — waarin rekening wordt gehouden met de eventuele aan
bevelingen van de veiligheidsdeskundigen in de adviesgroepen;

aa)

beveiligingsvoorschriften vast te stellen betreffende de bescher
ming van gerubriceerde gegevens en niet-gerubriceerde gevoe
lige gegevens, na goedkeuring door de Commissie;

bb)

een beveiligingsfunctionaris aan te stellen;

cc)

een functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen con
form Verordening (EU) 2018/1725;

dd)

de praktische regelingen voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 1049/2001 vast te stellen;

ee)

de verslagen over de ontwikkeling van het EES ingevolge ar
tikel 72, lid 2, van Verordening (EU) 2017/2226, de verslagen
over de ontwikkeling van het Etias ingevolge artikel 92, lid 2,
van Verordening (EU) 2018/1240 en de verslagen over de ont
wikkeling van Ecris-TCN en van de Ecris-referentie-implemen
tatie ingevolge artikel 36, lid 3, van Verordening (EU) 2019/816
vast te stellen;

van

▼M1

▼M3
▼M2
ee bis) verslagen vast te stellen over de stand van zaken met betrekking
tot de ontwikkeling van de interoperabiliteitscomponenten over
eenkomstig artikel 78, lid 2, van Verordening (EU) 2019/817 en
artikel 74, lid 2, van Verordening (EU) 2019/818;
▼M3
▼M2
▼M1
ff)

verslagen vast te stellen over de technische werking van SIS II
overeenkomstig artikel 60, lid 7, van Verordening (EU)
2018/1861 van het Europees Parlement en de Raad (1) en arti
kel 74, lid 8, van Verordening (EU) 2018/1862 van het Euro
pees Parlement en de Raad (2), de technische werking van het

(1) Verordening (EU) 2018/1861 van het Europees Parlement en de Raad van
28 november 2018 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van
het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van grenscontroles, tot
wijziging van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen
en tot wijziging en intrekking van Verordening (EG) nr. 1987/2006 (PB L 312
van 7.12.2018, blz. 14).
(2) Verordening (EU) 2018/1862 van het Europees Parlement en de Raad van
28 november 2018 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van
het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van politiële en justitiële
samenwerking in strafzaken en tot wijziging en intrekking van Verorde
ning 2007/533/JBZ, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1986/2006
van het Europees Parlement en de Raad en Besluit 2010/261/EU van de
Commissie (PB L 312 van 7.12.2018, blz. 56).
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VIS overeenkomstig artikel 50, lid 3, van Verordening (EG)
nr. 767/2008 en artikel 17, lid 3, van Besluit 2008/633/JBZ,
de technische werking van EES overeenkomstig artikel 72, lid 4,
van Verordening (EU) 2017/2226, van Etias overeenkomstig
artikel 92, lid 4, van Verordening (EU) 2018/2140 inzake het
ECRIS-TCN en de ECRIS-referentie-implementatie krachtens
artikel 36, lid 8, van Verordening (EU) 2019/816 van het Euro
pees Parlement en de Raad (1) en van de interoperabiliteitscom
ponenten overeenkomstig artikel 78, lid 3, van Verordening (EU)
2019/817 en artikel 74, lid 3, van Verordening (EU) 2019/818;
▼B
gg)

het jaarverslag over de activiteiten van het centraal systeem van
Eurodac vast te stellen in overeenstemming met artikel 40, lid 1,
van Verordening (EU) nr. 603/2013;

hh)

formeel opmerkingen vast te stellen over de verslagen van de
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming betref
fende zijn audits op grond van artikel 56, lid 2, van Verorde
ning (EU) 2018/1861, artikel 42, lid 2, van Verordening (EG)
nr. 767/2008 en artikel 31, lid 2, van Verordening (EU)
nr. 603/2013, artikel 56, lid 2, van Verordening (EU) 2017/2226
en artikel 67 van Verordening (EU) 2018/1240 en artikel 29,
lid 2, van Verordening (EU) 2019/816 en artikel 52 van Ver
ordening (EU) 2019/817 en (EU) 2019/818 ervoor te zorgen dat
aan die audits het passende gevolg wordt gegeven;

ii)

statistieken over SIS II bekend te maken, overeenkomstig arti
kel 50, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1987/2006 en artikel 66,
lid 3, van Besluit 2007/533/JBZ;

jj)

statistieken over de werkzaamheden van het centraal systeem
van Eurodac samen te stellen en bekend te maken in overeen
stemming met artikel 8, lid 2, van Verordening (EU)
nr. 603/2013;

kk)

statistieken over het EES bekend te maken, overeenkomstig
artikel 63 van Verordening (EU) 2017/2226;

ll)

statistieken over het Etias bekend te maken overeenkomstig
artikel 84 van Verordening (EU) 2018/1240;

▼M3
▼M2
▼M1

▼B

▼M1
ll bis) statistieken over Ecris-TCN en de Ecris-referentie-implementatie
aan de Commissie voor te leggen, overeenkomstig artikel 32,
lid 4, tweede alinea, van Verordening (EU) 2019/816;
▼M3
▼M2
▼M1
mm)

erop toe te zien dat jaarlijks de lijst van bevoegde autoriteiten
die gemachtigd zijn tot directe bevraging van de in SIS II opge
nomen gegevens wordt bekendgemaakt, overeenkomstig arti
kel 41, lid 8, van Verordening (EU) 2018/1861 en artikel 56,
lid 7, van Verordening (EU) 2018/1862, alsmede de lijst van

(1) Verordening (EU) 2019/816 van het Europees Parlement en de Raad van
17 april 2019 tot invoering van een gecentraliseerd systeem voor de vast
stelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van
onderdanen van derde landen en staatlozen (ECRIS-TCN) ter aanvulling en
ondersteuning van het Europees Strafregisterinformatiesysteem en tot wijzi
ging van Verordening (EU) nr. 2018/1726 (PB L 135 van 22.5.2019, blz. 1).
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autoriteiten van de nationale systemen van SIS (N.SIS) en
SIRENE-bureaus overeenkomstig respectievelijk artikel 7, lid 3,
van Verordening (EU) 2018/1861 en artikel 7, lid 3, van Ver
ordening (EU) 2018/1862, alsook de lijst van bevoegde autori
teiten overeenkomstig artikel 65, lid 2, van Verordening (EU)
2017/2226, de lijst van bevoegde autoriteiten overeenkomstig
artikel 87, lid 2, van Verordening (EU) 2018/1240, de lijst
van centrale autoriteiten overeenkomstig artikel 34, lid 2, van
Verordening (EU) 2019/816 en de lijst van autoriteiten over
eenkomstig artikel 71, lid 1, van Verordening (EU) 2019/817 en
artikel 67, lid 1, van Verordening (EU) 2019/818;
▼B
nn)

ervoor te zorgen dat jaarlijks de lijst wordt bekendgemaakt van
diensten overeenkomstig artikel 27, lid 2, van Verordening (EU)
nr. 603/2013;

oo)

ervoor te zorgen dat alle beslissingen en maatregelen van het
Agentschap die gevolgen hebben voor grootschalige
IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht, in
overeenstemming zijn met het beginsel van onafhankelijkheid
van de rechterlijke macht;

pp)

alle andere taken te verrichten waarmee hij bij of krachtens deze
verordening wordt belast.

Onverminderd de bepalingen inzake de bekendmaking van de lijsten
van betrokken autoriteiten waarin is voorzien door de in de eerste
alinea, onder mm), bedoelde Unierechtshandelingen en voor zover die
rechtshandelingen niet voorzien in een verplichting om die lijsten op de
website van het Agentschap te publiceren en voortdurend te actualise
ren, zorgt de raad van bestuur voor die publicatie en voortdurende
actualisering.
2.
De raad van bestuur neemt overeenkomstig artikel 110 van het
Statuut van de ambtenaren een beslissing die is gebaseerd op artikel 2,
lid 1, van het Statuut en artikel 6 van de Regeling welke van toepassing
is op de andere personeelsleden, waarin hij de nodige bevoegdheden
van het tot aanstelling bevoegde gezag delegeert aan de uitvoerend
directeur en de voorwaarden vastlegt voor de opschorting van deze
gedelegeerde bevoegdheden. De uitvoerend directeur kan deze bevoegd
heden op zijn beurt delegeren.
Wanneer uitzonderlijke omstandigheden dat vereisen, kan de raad van
bestuur door middel van een besluit de delegatie van de bevoegdheden
van het tot aanstelling bevoegde gezag aan de uitvoerend directeur en de
bevoegdheden die deze laatste op zijn beurt heeft gedelegeerd, tijdelijk
opschorten en deze bevoegdheden zelf uitoefenen of delegeren aan een
van zijn leden of aan een ander personeelslid dan de uitvoerend
directeur.
3.
De raad van bestuur kan de uitvoerend directeur adviseren over
alle aangelegenheden die strikt betrekking hebben op de ontwikkeling of
het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen en op onder
zoeksactiviteiten, proefprojecten, conceptbewijzen en testactiviteiten.

Artikel 20
Samenstelling van de raad van bestuur
1.
De raad van bestuur bestaat uit één vertegenwoordiger per lidstaat
en twee vertegenwoordigers van de Commissie. Elke vertegenwoordiger
is overeenkomstig artikel 23 stemgerechtigd.
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2.
Ieder lid van de raad van bestuur heeft een plaatsvervanger. De
plaatsvervanger vertegenwoordigt het lid indien het afwezig is of indien
het lid tot voorzitter of vicevoorzitter van de raad van bestuur verkozen
is en het voorzitterschap van de vergadering van de raad van bestuur
bekleedt. De leden van de raad van bestuur en hun plaatsvervangers
worden benoemd op grond van het hoge niveau van hun relevante
ervaring en deskundigheid inzake grootschalige IT-systemen op het
gebied van vrijheid, veiligheid en recht, en van hun kennis van gege
vensbescherming, met inachtneming van hun relevante bestuurlijke, ad
ministratieve en budgettaire vaardigheden. Alle partijen in de raad van
bestuur trachten het verloop van hun vertegenwoordigers te beperken
om de continuïteit van de werkzaamheden van de raad van bestuur te
waarborgen. Alle partijen streven naar een evenwichtige vertegenwoor
diging van mannen en vrouwen in de raad van bestuur.
3.
De leden en de plaatsvervangers worden benoemd voor een her
nieuwbare termijn van vier jaar. Na afloop van de ambtstermijn of bij
aftreden blijven de leden in functie totdat in verlenging van de ambts
termijn of in hun vervanging is voorzien.
4.
De landen die zijn betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de
ontwikkeling van het Schengenacquis en bij de Dublin- en
Eurodac-maatregelen nemen deel aan de werkzaamheden van het Agent
schap. Zij benoemen ieder een vertegenwoordiger met een plaatsver
vanger in de raad van bestuur.

Artikel 21
Voorzitter van de raad van bestuur
1.
De raad van bestuur verkiest een voorzitter en een vicevoorzitter
uit de leden van de raad van bestuur die zijn aangewezen door lidstaten
die krachtens het Unierecht ten volle gebonden zijn door alle Unie
rechtshandelingen betreffende de ontwikkeling, de oprichting, de wer
king en het gebruik van alle door het Agentschap beheerde grootscha
lige IT-systemen. De voorzitter en de vicevoorzitter worden bij twee
derdemeerderheid gekozen door de stemgerechtigde leden van de raad
van bestuur.
De vicevoorzitter vervangt ambtshalve de voorzitter wanneer deze niet
in staat is zijn taken te verrichten.
2.
De ambtstermijn van de voorzitter en vicevoorzitter bedraagt vier
jaar. Hun ambtstermijn kan eenmaal worden verlengd. Indien hun lid
maatschap van de raad van bestuur echter eindigt tijdens hun ambts
termijn, loopt hun ambtstermijn automatisch af op dezelfde datum als
die waarop hun lidmaatschap eindigt.

Artikel 22
Vergaderingen van de raad van bestuur
1.
De voorzitter roept de vergaderingen van de raad van bestuur
bijeen.
2.
De uitvoerend directeur neemt aan de beraadslagingen deel, maar
heeft geen stemrecht.
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3.
De raad van bestuur houdt ten minste twee gewone vergaderingen
per jaar. Daarnaast komt de raad van bestuur bijeen op initiatief van zijn
voorzitter, op verzoek van de Commissie, op verzoek van de uitvoerend
directeur of op verzoek van ten minste een derde van de stemgerech
tigde leden van de raad van bestuur.
▼M3
▼M2
4.
Europol en Eurojust kunnen de vergaderingen van de raad van
bestuur als waarnemer bijwonen wanneer een vraagstuk inzake SIS II
met betrekking tot de toepassing van Besluit 2007/533/JBZ op de
agenda staat.
Het Europees Grens- en kustwachtagentschap kan de vergaderingen van
de raad van bestuur als waarnemer bijwonen wanneer een vraagstuk
inzake SIS met betrekking tot de toepassing van Verordening (EU)
2016/1624 op de agenda staat.
Europol kan de vergaderingen van de raad van bestuur als waarnemer
bijwonen wanneer een vraagstuk inzake het VIS met betrekking tot de
toepassing van Besluit 2008/633/JBZ op de agenda staat of wanneer een
vraagstuk inzake Eurodac met betrekking tot de toepassing van
Verordening (EU) nr. 603/2013 op de agenda staat.
Europol kan de vergaderingen van de raad van bestuur als waarnemer
bijwonen wanneer een vraagstuk inzake het EES met betrekking tot de
toepassing van Verordening (EU) 2017/2226 op de agenda staat of
wanneer een vraagstuk inzake het Etias met betrekking tot
Verordening (EU) 2018/1240 op de agenda staat.
Het Europees Grens- en kustwachtagentschap kan de vergaderingen van
de raad van bestuur als waarnemer bijwonen wanneer een vraagstuk
inzake het Etias met betrekking tot de toepassing van
Verordening (EU) 2018/1240 op de agenda staat.
Eurojust, Europol en het Europees Openbaar Ministerie kunnen de ver
gaderingen van de raad van bestuur als waarnemer bijwonen wanneer
een vraagstuk inzake Verordening (EU) 2019/816 op de agenda staat.
Europol, Eurojust en het Europees Grens- en kustwachtagentschap kun
nen voorts de vergaderingen van de raad van bestuur als waarnemer
bijwonen wanneer een vraagstuk inzake Verordening (EU) 2019/817
en (EU) 2019/818 op de agenda staat.
De raad van bestuur kan andere personen wier mening van belang kan
zijn, uitnodigen om als waarnemer de vergaderingen bij te wonen.
▼B
5.
De leden van de raad van bestuur en hun plaatsvervangers kunnen
zich overeenkomstig het reglement van orde van de raad van bestuur
laten bijstaan door adviseurs of deskundigen, met name die welke
lid zijn van een van de adviesgroepen.
6.
Het Agentschap vervult de secretariaatstaken voor de raad van
bestuur.

Artikel 23
Stemprocedure in de raad van bestuur
1.
Onverminderd lid 5 van dit artikel, artikel 19, lid 1, onder b) en r),
artikel 21, lid 1, en artikel 25, lid 8, besluit de raad van bestuur bij
meerderheid van zijn stemgerechtigde leden.
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2.
Onverminderd de leden 3 en 4, heeft ieder lid van de raad van
bestuur één stem. Bij afwezigheid van een stemgerechtigd lid mag zijn
plaatsvervanger diens stemrecht uitoefenen.
3.
Ieder lid dat is benoemd door een lidstaat die krachtens het Unie
recht is gebonden door een Unierechtshandeling betreffende de ontwik
keling, de oprichting, de werking en het gebruik van een door het
Agentschap beheerd grootschalig IT-systeem, kan zijn stem uitbrengen
bij de behandeling van een vraagstuk dat betrekking heeft op dat groot
schalige IT-systeem.
Denemarken kan zijn stem uitbrengen met betrekking tot een vraagstuk
dat betrekking heeft op een grootschalig IT-systeem, indien het op
grond van artikel 4 van Protocol nr. 22 besluit de Unierechtshandeling
betreffende de ontwikkeling, de instelling, de werking en het gebruik
van dat welbepaalde grootschalige IT-systeem in nationaal recht om te
zetten.
4.
Artikel 42 is van toepassing inzake het stemrecht van de vertegen
woordigers van landen die met de Unie overeenkomsten hebben geslo
ten over hun betrokkenheid bij de uitvoering, de toepassing en de ont
wikkeling van het Schengenacquis, en bij de Dublin- en
Eurodac-maatregelen.
5.
Indien de leden het oneens zijn over de vraag of een stemming al
dan niet betrekking heeft op een welbepaald grootschalig IT-systeem,
wordt de beslissing dat deze stemming niet dat welbepaalde grootscha
lige IT-systeem betreft, genomen bij tweederdemeerderheid van de
stemgerechtigde leden van de raad van bestuur.
6.
De voorzitter, of de vicevoorzitter wanneer hij de voorzitter ver
vangt, neemt niet aan de stemming deel. Het stemrecht van de voor
zitter, of de vicevoorzitter wanneer hij de voorzitter vervangt, wordt
uitgeoefend door zijn plaatsvervanger.
7.

De uitvoerend directeur neemt niet aan de stemming deel.

8.
Het reglement van orde van de raad van bestuur bepaalt de nadere
bijzonderheden van de stemprocedure en in het bijzonder de voorwaar
den waaronder een lid namens een ander lid kan handelen, alsmede de
quorumvoorschriften, indien van toepassing.

Artikel 24
Verantwoordelijkheden van de uitvoerend directeur
1.
De uitvoerend directeur beheert het Agentschap. De uitvoerend
directeur ondersteunt de raad van bestuur en legt er verantwoording
aan af. De uitvoerend directeur brengt desgevraagd verslag uit aan het
Europees Parlement over de uitvoering van zijn taken. De Raad kan de
uitvoerend directeur verzoeken verslag uit te brengen over de uitvoering
van zijn taken.
2.
De uitvoerend directeur treedt op als wettelijke vertegenwoordiger
van het Agentschap.
3.
De uitvoerend directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van
de taken die bij deze verordening aan het Agentschap zijn toegewezen.
De uitvoerend directeur is in het bijzonder verantwoordelijk voor:
a) de dagelijkse leiding van het Agentschap;
b) de werking van het Agentschap overeenkomstig deze verordening;
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c) het opstellen en uitvoeren van de door de raad van bestuur vast
gestelde procedures, besluiten, strategieën, programma’s en activi
teiten, binnen de grenzen die in deze verordening, de bepalingen ter
uitvoering ervan, en de toepasselijke Uniewetgeving zijn
vastgesteld;
d) het opstellen van het enig programmeringsdocument en het indienen
ervan bij de raad van bestuur na raadpleging van de Commissie en
van de adviesgroepen;
e) de uitvoering van het enig programmeringsdocument en de verslag
legging over de uitvoering ervan aan de raad van bestuur;
f) het opstellen van het tussentijds verslag over de voortgang van de
uitvoering van de geplande activiteiten van het lopende jaar en, na
raadpleging van de adviesgroepen, het indienen ervan bij de raad
van bestuur met het oog op vaststelling uiterlijk eind augustus van
elk jaar;
g) het opstellen van het geconsolideerd jaarverslag over de activiteiten
van het Agentschap en, na raadpleging van de adviesgroepen, het ter
beoordeling en goedkeuring indienen ervan bij de raad van bestuur;
h) een actieplan op te stellen voor de follow-up van de conclusies van
interne of externe auditverslagen en evaluaties, evenals van onder
zoeken van OLAF en van het EOM, en tweemaal per jaar aan de
Commissie en op gezette tijden aan de raad van bestuur verslag over
de geboekte vooruitgang uit te brengen;
i) het beschermen van de financiële belangen van de Unie door toe
passing van maatregelen ter voorkoming van fraude, corruptie en
andere illegale activiteiten, zonder afbreuk te doen aan de onder
zoeksbevoegdheid van het EOM en OLAF, door middel van effec
tieve controles en, indien onregelmatigheden worden vastgesteld,
door terugvordering van ten onrechte betaalde bedragen en waar
nodig doeltreffende, evenredige en afschrikkende administratieve
sancties, met inbegrip van financiële sancties;
j) het opstellen van een fraudebestrijdingsstrategie voor het Agent
schap en het ter goedkeuring voorleggen ervan aan de raad van
bestuur, alsook het toezicht op de correcte en tijdige uitvoering
van die strategie;
k) het opstellen van een ontwerp van de financiële regels die van
toepassing zijn op het Agentschap en het ter goedkeuring voorleg
gen ervan aan de raad van bestuur, na raadpleging van de Com
missie;
l) het opstellen van de ontwerpbegroting voor het volgende jaar op
basis van activiteitsgestuurd begroten;
m) het opstellen van de ontwerpraming van ontvangsten en uitgaven
van het Agentschap;
n) het uitvoeren van de begroting van het Agentschap;
o) het opzetten en toepassen van een effectief systeem voor regelma
tige monitoring en evaluatie van:
i) grootschalige IT-systemen, met inbegrip van statistische informa
tie, alsmede
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ii) het Agentschap, met inbegrip van de daadwerkelijke en doeltref
fende verwezenlijking van de doelstellingen ervan;
▼M3
▼M2
▼M1
p) het onverminderd artikel 17 van het Statuut van de ambtenaren
vaststellen van vertrouwelijkheidsvoorschriften teneinde te voldoen
aan artikel 17 van Verordening (EG) nr. 1987/2006, artikel 17 van
Besluit 2007/533/JBZ, artikel 26, lid 9, van Verordening (EG)
nr. 767/2008 en artikel 4, lid 4, van Verordening (EU) nr. 603/2013;
artikel 37, lid 4, van Verordening (EU) 2017/2226, artikel 74, lid 2,
van Verordening (EU) 2018/1240, artikel 11, lid 16, van Verorde
ning (EU) 2019/816 en artikel 53, lid 2, van Verordeningen (EU)
2019/817 en (EU) 2019/818;
▼B
q) het onderhandelen over en, na goedkeuring door de raad van be
stuur, ondertekenen van de zetelovereenkomst en de overeenkom
sten inzake de technische locaties en de back-uplocaties met de
lidstaten van vestiging;
r) het opstellen van een praktische regeling voor de tenuitvoerlegging
van Verordening (EG) nr. 1049/2001 en het ter goedkeuring voor
leggen ervan aan de raad van bestuur;
s) het opstellen van de nodige beveiligingsmaatregelen, met inbegrip
van een veiligheidsplan, een bedrijfscontinuïteitsplan en een uitwijk
plan en, na raadpleging van de betrokken adviesgroep, het ter goed
keuring voorleggen ervan aan de raad van bestuur;
t) het opstellen van de verslagen over de technische werking van elk
van de in artikel 19, lid 1, onder ff), bedoelde grootschalige
IT-systemen en het in artikel 19, lid 1, onder gg), bedoelde jaar
verslag over de activiteiten van het centraal systeem van Eurodac,
op basis van de toezichts- en evaluatieresultaten, en, na raadpleging
van de relevante adviesgroep, het ter goedkeuring voorleggen ervan
aan de raad van bestuur;
u) het opstellen van de verslagen over de ontwikkeling van het EES
zoals bedoeld in artikel 72, lid 2, van Verordening (EU) 2017/2226
en over de ontwikkeling van het Etias zoals bedoeld in artikel 92,
lid 2, van Verordening (EU) 2018/1240 en het ter goedkeuring
voorleggen ervan aan de raad van bestuur;
v) het met het oog op bekendmaking opstellen van de lijst van be
voegde autoriteiten die gemachtigd zijn tot directe bevraging van de
in SIS II opgenomen gegevens, met inbegrip van de lijst van N.
SIS II-instanties en Sirene-bureaus en de lijst van bevoegde autori
teiten die gemachtigd zijn tot directe bevraging van de in het EES
en het Etias opgenomen gegevens, als bedoeld in artikel 19, lid 1,
onder mm), en van de lijst van diensten als bedoeld in artikel 19,
lid 1, onder nn), en het ter goedkeuring voorleggen ervan aan de
raad van bestuur.
4.
De uitvoerend directeur verricht alle andere taken waarmee hij in
overeenstemming met deze verordening wordt belast.
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5.
De uitvoerend directeur beslist of het voor de doeltreffende en
daadwerkelijke uitvoering van de taken van het Agentschap noodzake
lijk is een of meer personeelsleden te vestigen in een of meer lidstaten
en of daartoe een lokaal kantoor moet worden opgezet. Alvorens een
dergelijke beslissing te nemen, dient de uitvoerend directeur voor
afgaande toestemming te verkrijgen van de Commissie, de raad van
bestuur en de betrokken lidstaat of lidstaten. In het besluit van de
uitvoerend directeur wordt het toepassingsgebied van de in dat lokale
kantoor te verrichten activiteiten op zodanige wijze vastgelegd dat on
nodige kosten en verdubbeling van administratieve functies van het
Agentschap worden vermeden. Op technische locaties verrichte activi
teiten worden niet in een lokaal kantoor verricht.

Artikel 25
Benoeming van de uitvoerend directeur
1.
Na een open en transparante selectieprocedure benoemt de raad
van bestuur de uitvoerend directeur uit een lijst van ten minste drie door
de Commissie voorgedragen kandidaten. De selectieprocedure houdt in
dat in het Publicatieblad van de Europese Unie en in andere geschikte
media een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling wordt
geplaatst. De raad van bestuur benoemt de uitvoerend directeur op
grond van verdiensten, bewezen ervaring op het gebied van grootscha
lige IT-systemen, capaciteiten inzake bestuur, financiën en beheer, en
kennis van gegevensbescherming.
2.
De door de Commissie voorgestelde kandidaten worden verzocht
vóór de benoeming een verklaring af te leggen voor de bevoegde com
missie of commissies van het Europees Parlement en vragen van de
commissieleden te beantwoorden. Na het horen van de verklaring en
de antwoorden op de vragen, spreekt het Europees Parlement bij advies
een oordeel uit en kan het zijn voorkeur uitspreken voor een bepaalde
kandidaat.
3.
De raad van bestuur benoemt de uitvoerend directeur, rekening
houdend met deze oordelen.
4.
Indien de raad van bestuur besluit een andere kandidaat te benoe
men dan de kandidaat voor wie het Europees Parlement zijn voorkeur
heeft uitgesproken, laat de raad van bestuur het Europees Parlement en
de Raad schriftelijk weten hoe met het advies van het Europees Parle
ment rekening is gehouden.
5.
De ambtstermijn van de uitvoerend directeur is vijf jaar. Aan het
einde van deze termijn voert de Commissie een beoordeling uit waarbij
rekening wordt gehouden met haar evaluatie van de door de uitvoerend
directeur bereikte resultaten en de toekomstige taken en uitdagingen van
het Agentschap.
6.
Op grond van een voorstel van de Commissie, waarin rekening
wordt gehouden met de in lid 5 bedoelde beoordeling, kan de raad van
bestuur de ambtstermijn van de uitvoerend directeur eenmaal verlengen
met ten hoogste vijf jaar.
7.
De raad van bestuur stelt het Europees Parlement in kennis van
zijn voornemen om de ambtstermijn van de uitvoerend directeur te
verlengen. De uitvoerend directeur wordt verzocht om in de maand
die aan een verlenging voorafgaat een verklaring af te leggen voor de
bevoegde commissie of commissies van het Europees Parlement en
vragen van de commissieleden te beantwoorden.
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8.
Een uitvoerend directeur wiens ambtstermijn is verlengd, mag na
afloop van de volledige termijn niet deelnemen aan een andere selectie
procedure voor hetzelfde ambt.
9.
De uitvoerend directeur kan uitsluitend uit zijn functie worden
ontheven bij besluit van de raad van bestuur op voorstel van meerder
heid van zijn stemgerechtigde leden of op voorstel van de Commissie.
10.
De raad van bestuur neemt besluiten over de benoeming van de
uitvoerend directeur, de verlenging van diens ambtstermijn en de ont
heffing van de uitvoerend directeur uit zijn functie met een tweederde
meerderheid van zijn stemgerechtigde leden.
11.
Voor het sluiten van de arbeidsovereenkomst met de uitvoerend
directeur wordt het Agentschap vertegenwoordigd door de voorzitter
van de raad van bestuur. De uitvoerend directeur wordt in dienst ge
nomen als tijdelijke functionaris van het Agentschap overeenkomstig
artikel 2, onder a), van de Regeling welke van toepassing is op de
andere personeelsleden.

Artikel 26
Plaatsvervangend uitvoerend directeur
1.
De uitvoerend directeur wordt bijgestaan door een plaatsvervan
gend uitvoerend directeur. Deze laatste vervangt tevens de uitvoerend
directeur bij diens afwezigheid. De uitvoerend directeur stelt de taken
van de plaatsvervangend uitvoerend directeur vast.
2.
De raad van bestuur benoemt, op voorstel van de uitvoerend di
recteur, de plaatsvervangend uitvoerend directeur. De plaatsvervangend
uitvoerend directeur wordt benoemd op grond van zijn verdiensten en
passende bestuurlijke en leidinggevende vaardigheden, met inbegrip van
relevante beroepservaring. De uitvoerend directeur stelt ten minste drie
kandidaten voor de post van plaatsvervangend uitvoerend directeur
voor. De raad van bestuur neemt zijn besluit met een tweederdemeer
derheid van zijn stemgerechtigde leden. De raad van bestuur heeft de
bevoegdheid om de plaatsvervangend uitvoerend directeur te ontslaan
bij besluit dat wordt genomen met een tweederdemeerderheid van zijn
stemgerechtigde leden.
3.
De ambtstermijn van de plaatsvervangend uitvoerend directeur
bedraagt vijf jaar. De raad van bestuur kan deze ambtstermijn eenmaal
verlengen met ten hoogste vijf jaar. De raad van bestuur neemt een
dergelijk besluit met een tweederdemeerderheid van zijn stemgerech
tigde leden.

Artikel 27
Adviesgroepen
1.
De volgende adviesgroepen verstrekken de raad van bestuur ex
pertise inzake de grootschalige IT-systemen, in het bijzonder bij de
opstelling van het jaarlijkse werkprogramma en van het jaarlijkse acti
viteitenverslag:
a)

de adviesgroep SIS II;

b)

de adviesgroep VIS;

c)

de adviesgroep Eurodac;
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d)

de adviesgroep EES-Etias;

▼M1
d bis) de adviesgroep voor Ecris-TCN;
▼C2
▼C1
d ter) de adviesgroep inzake interoperabiliteit;
▼B
e)

elke andere adviesgroep betreffende een grootschalig IT-systeem,
indien daarin is voorzien in de relevante Unierechtshandeling
betreffende de ontwikkeling, de oprichting, de werking en het
gebruik van dat grootschalige IT-systeem.

2.
De verschillende lidstaten die zijn gebonden door een Unierechts
handeling betreffende de ontwikkeling, de oprichting, de werking en het
gebruik van een bepaald grootschalig IT-systeem, alsook de Commissie,
benoemen elk één lid van de adviesgroep met betrekking tot dat groot
schalig IT-systeem, voor een hernieuwbare termijn van vier jaar.
Denemarken benoemt eveneens een lid van de adviesgroep met betrek
king tot een grootschalig IT-systeem, indien het op grond van artikel 4
van Protocol nr. 22 besluit de Unierechtshandeling betreffende de ont
wikkeling, de instelling, de werking en het gebruik van dat welbepaalde
grootschalige IT-systeem in nationaal recht om te zetten.
Ieder land dat in het kader van een bepaald grootschalig IT-systeem bij
de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenac
quis, en bij de Dublin- en Eurodac-maatregelen is betrokken, benoemt
een lid van de adviesgroep betreffende dat grootschalige IT-systeem.
▼M3
▼M2
3.
Europol, Eurojust en het Europees Grens- en kustwachtagentschap
kunnen elk een vertegenwoordiger in de adviesgroep-SIS II benoemen.
Europol kan ook een vertegenwoordiger benoemen in de
VIS-adviesgroep, de Eurodac-adviesgroep en de adviesgroep-EES-Etias.
Het Europees Grens- en kustwachtagentschap kan ook een vertegen
woordiger in de adviesgroep voor EES-Etias benoemen.
Eurojust, Europol en het Europees Openbaar Ministerie kunnen ook een
vertegenwoordiger in de adviesgroep voor ECRIS-TCN benoemen.
Europol en Eurojust en het Europees Grens- en kustwachtagentschap
kunnen elk een vertegenwoordiger in de adviesgroep inzake interope
rabiliteit benoemen.
▼B
4.
De leden van de raad van bestuur en hun plaatsvervangers mogen
geen lid zijn van een adviesgroep. De uitvoerend directeur of een ver
tegenwoordiger van de uitvoerend directeur kan alle vergaderingen van
de adviesgroepen als waarnemer bijwonen.
5.
Adviesgroepen werken met elkaar samen wanneer dat nodig is. De
procedures voor de werking van en de samenwerking tussen de advies
groepen worden vastgelegd in het reglement van orde van het Agent
schap.
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6.
Bij het opstellen van een advies streven de leden van elke advies
groep zo veel mogelijk naar consensus. Indien geen consensus wordt
bereikt, geldt het gemotiveerde standpunt van de meerderheid van de
leden als het advies van de adviesgroep. Het gemotiveerde minderheids
standpunt of de gemotiveerde minderheidsstandpunten worden eveneens
genotuleerd. Artikel 23, leden 3 en 5, is van overeenkomstige toepas
sing. De leden die landen vertegenwoordigen welke zijn betrokken bij
de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis
en bij de Dublin- en de Eurodac-maatregelen, mogen hun mening ken
baar maken over onderwerpen ten aanzien waarvan zij niet stemgerech
tigd zijn.
7.
Iedere lidstaat die en ieder land dat is betrokken bij de uitvoering,
de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis en bij de
Dublin- en de Eurodac-maatregelen faciliteert de werkzaamheden van
de adviesgroepen.
8.
Artikel 21 is van overeenkomstige toepassing op het voorzitter
schap van de adviesgroepen.

HOOFDSTUK IV
ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 28
Personeel
1.
Het Statuut en de voorschriften die in onderling overleg zijn vast
gesteld door de instellingen van de Unie ter uitvoering van het Statuut,
zijn van toepassing op het personeel van het Agentschap, met inbegrip
van de uitvoerend directeur.
2.
Voor de toepassing van het Statuut geldt het Agentschap als een
orgaan in de zin van artikel 1 bis, lid 2, van het Statuut van de
ambtenaren.
3.
Het personeel van het Agentschap bestaat uit ambtenaren, tijde
lijke functionarissen en arbeidscontractanten. Wanneer een arbeidsover
eenkomst die de uitvoerend directeur wenst te verlengen, een overeen
komst van onbepaalde duur zou worden volgens de Regeling welke van
toepassing is op de andere personeelsleden, verleent de raad van bestuur
jaarlijks toestemming.
4.
Het Agentschap neemt geen tijdelijk personeel in dienst om taken
te verrichten die als gevoelige financiële taken worden beschouwd.
5.
De Commissie en de lidstaten kunnen ambtenaren of nationale
deskundigen voor een bepaalde duur bij het Agentschap detacheren.
Bij besluit van de raad van bestuur worden de voorschriften vastgesteld
voor de detachering van nationale deskundigen bij het Agentschap.
6.
Onverminderd artikel 17 van het Statuut van de ambtenaren, past
het Agentschap de nodige voorschriften inzake het beroepsgeheim, of
een gelijkwaardige geheimhoudingsplicht toe.
7.
De raad van bestuur stelt, met instemming van de Commissie, de
noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen vast als bedoeld in artikel 110 van
het Statuut van de ambtenaren.
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Artikel 29
Algemeen belang
De leden van de raad van bestuur, de uitvoerend directeur, de plaats
vervangend uitvoerend directeur, en de leden van de adviesgroepen
verbinden zich ertoe in het algemeen belang te handelen. Zij leggen
daartoe jaarlijks een schriftelijke publieke verklaring af, die op de web
site van het Agentschap wordt gepubliceerd.
De lijst van de leden van de raad van bestuur en de leden van de
adviesgroepen wordt op de website van het Agentschap bekendgemaakt.

Artikel 30
Zetelovereenkomst en overeenkomsten inzake de technische locaties
1.
De noodzakelijke regelingen betreffende de huisvesting van het
Agentschap in de lidstaten van vestiging en de voorzieningen die
deze lidstaten moeten treffen, alsmede de bijzondere regels die in
deze lidstaten van toepassing zijn op de leden van de raad van bestuur,
de uitvoerend directeur, de andere personeelsleden van het Agentschap
alsook op hun gezinsleden, worden vastgelegd in een overeenkomst
inzake de zetel van het Agentschap en overeenkomsten inzake de tech
nische locaties. Deze overeenkomsten worden tussen het Agentschap en
de lidstaten van vestiging gesloten nadat goedkeuring van de raad van
bestuur is verkregen.
2.
De
zakelijke
inbegrip
passende

lidstaten van vestiging van het Agentschap bieden de nood
voorwaarden voor de goede werking van het Agentschap, met
van, onder meer, meertalig, Europees gericht onderwijs en
vervoersverbindingen.

Artikel 31
Voorrechten en immuniteiten
Het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Euro
pese Unie is op het Agentschap van toepassing.

Artikel 32
Aansprakelijkheid
1.
De contractuele aansprakelijkheid van het Agentschap wordt be
heerst door het recht dat op de betrokken overeenkomst van toepassing
is.
2.
Het Hof van Justitie van de Europese Unie is bevoegd om uit
spraak te doen krachtens arbitrageclausules in de door het Agentschap
gesloten overeenkomsten.
3.
In geval van niet-contractuele aansprakelijkheid vergoedt het
Agentschap in overeenstemming met de algemene beginselen die de
rechtsstelsels van de lidstaten gemeen hebben, alle door zijn afdelingen
of door zijn personeel bij de uitoefening van hun werkzaamheden ver
oorzaakte schade.
4.
Het Hof van Justitie van de Europese Unie is bevoegd voor ge
schillen over de vergoeding van de in lid 3 bedoelde schade.
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5.
De persoonlijke aansprakelijkheid van de personeelsleden van het
Agentschap jegens het Agentschap wordt beheerst door de op hen van
toepassing zijnde bepalingen van het Statuut van de ambtenaren of de
Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden.

Artikel 33
Talenregeling
1.
Verordening nr. 1 van de Raad (1) is op het Agentschap van
toepassing.
2.
Onverminderd hetgeen op grond van artikel 342 VWEU wordt
besloten, worden het in artikel 19, lid 1, onder r), bedoelde enig pro
grammeringsdocument en het in artikel 19, lid 1, onder t), bedoelde
jaarlijkse activiteitenverslag in alle officiële talen van de instellingen
van de Unie opgesteld.
3.
De raad van bestuur kan een besluit over de werktalen nemen,
onverminderd de verplichtingen vervat in de leden 1 en 2.
4.
De vertalingen ten behoeve van het Agentschap worden gemaakt
door het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie.

Artikel 34
Transparantie en communicatie
1.
Verordening (EG) nr. 1049/2001 is van toepassing op de bij het
Agentschap berustende documenten.
2.
Op basis van een voorstel van de uitvoerend directeur stelt de raad
van bestuur onverwijld de nadere regels ter uitvoering van
Verordening (EG) nr. 1049/2001 vast.
3.
Tegen een besluit van het Agentschap op grond van artikel 8 van
Verordening (EG) nr. 1049/2001 kan, onder de in respectievelijk arti
kel 228 en artikel 263 VWEU bepaalde voorwaarden, een klacht wor
den ingediend bij de Europese Ombudsman dan wel een beroep worden
ingesteld bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.
4.
Het Agentschap voert een communicatiebeleid dat beantwoordt
aan de Unierechtshandelingen betreffende de ontwikkeling, de oprich
ting, de werking en het gebruik van grootschalige IT-systemen en kan
op eigen initiatief, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, communi
catieactiviteiten ontplooien. Het Agentschap draagt er in het bijzonder
zorg voor dat het publiek en alle belanghebbenden, in aanvulling op de
in artikel 19, lid 1, onder r), t), ii), jj), kk) en ll), en artikel 47, lid 9,
genoemde publicaties, snel objectieve, correcte, betrouwbare, volledige
en begrijpelijke informatie omtrent zijn werkzaamheden ontvangen. De
toewijzing van middelen voor communicatieactiviteiten mag geen af
breuk doen aan de daadwerkelijke uitvoering van de in de artikelen 3
tot en met 16 bedoelde taken van het Agentschap. De communicatie
activiteiten worden uitgevoerd in overeenstemming met de desbetref
fende door de raad van bestuur vastgestelde communicatie- en
verspreidingsplannen.
(1) Verordening nr. 1 van de Raad van 15 april 1958 tot regeling van het taal
gebruik in de Europese Economische Gemeenschap (PB 17 van 6.10.1958,
blz. 385/58).
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5.
Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon heeft het recht zich
schriftelijk in een van de officiële talen van de Unie tot het Agentschap
te richten. De betrokken natuurlijke persoon of rechtspersoon heeft het
recht een antwoord in dezelfde taal te ontvangen.

Artikel 35
Gegevensbescherming
1.
Verordening (EU) 2018/1725 is van toepassing op de verwerking
van persoonsgegevens door het Agentschap.
2.
De raad van bestuur stelt maatregelen vast voor de toepassing van
Verordening (EU) 2018/1725 door het Agentschap, met inbegrip van
maatregelen betreffende de functionaris voor gegevensbescherming.
Deze maatregelen worden vastgesteld na raadpleging van de Europese
Toezichthouder voor gegevensbescherming.

Artikel 36
Doelen van de verwerking van persoonsgegevens
1.
Het Agentschap mag persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor
de volgende doelen:
a) indien dit nodig is voor het uitvoeren van zijn taken in verband met
het operationele beheer van grootschalige IT-systemen die krachtens
het Unierecht aan het Agentschap zijn toevertrouwd;
b) indien dit nodig is voor zijn administratieve taken.
2.
Wanneer het Agentschap persoonsgegevens verwerkt voor het in
lid 1, onder a), van dit artikel genoemde doel, is Verordening (EU)
2018/1725 van toepassing, onverminderd de specifieke voorschriften
inzake gegevensbescherming en -beveiliging die zijn vervat in de Unie
rechtshandelingen betreffende de ontwikkeling, de oprichting, de wer
king en het gebruik van de systemen.

Artikel 37
Beveiligingsvoorschriften voor de bescherming van gerubriceerde
informatie en gevoelige niet-gerubriceerde informatie
1.
Het Agentschap stelt eigen veiligheidsvoorschriften vast op grond
van de beginselen en regels die zijn vastgelegd in de veiligheidsvoor
schriften van de Commissie voor de bescherming van gerubriceerde
EU-informatie (EUCI) en gevoelige niet-gerubriceerde informatie, waar
onder voorschriften betreffende de uitwisseling met derde landen, de
verwerking en de opslag van dergelijke informatie, zoals omschreven
in Besluiten (EU, Euratom) 2015/443 (1) en (EU, Euratom) 2015/444 (2)
van de Commissie. Voor elke administratieve regeling inzake de uitwis
seling van gerubriceerde informatie met de betrokken instanties van een
derde land of, bij het ontbreken van een dergelijke regeling, voor elke
uitzonderlijke ad-hocvrijgave van EUCI aan deze autoriteiten, is voor
afgaande toestemming van de Commissie vereist.
(1) Besluit (EU, Euratom) 2015/443 van de Commissie van 13 maart 2015
betreffende veiligheid binnen de Commissie (PB L 72 van 17.3.2015, blz. 4).
(2) Besluit (EU, Euratom) 2015/444 van de Commissie van 13 maart 2015
betreffende de veiligheidsvoorschriften voor de bescherming van gerubri
ceerde EU-informatie (PB L 72 van 17.3.2015, blz. 53).

02018R1726 — NL — 11.06.2019 — 001.002 — 28
▼B
2.
De in lid 1 van dit artikel bedoelde veiligheidsvoorschriften wor
den, na goedkeuring door de Commissie, door de raad van bestuur
vastgesteld. Het Agentschap kan alle nodige maatregelen nemen om
de uitwisseling van voor zijn taken relevante informatie met de Com
missie en de lidstaten en, indien van toepassing, de relevante agent
schappen van de Unie, te vergemakkelijken. Het Agentschap ontwikkelt
en beheert een informatiesysteem voor de uitwisseling van gerubriceerde
informatie met de Commissie, de lidstaten en de relevante agentschap
pen van de Unie overeenkomstig Besluit (EU, Euratom) 2015/444. De
raad van bestuur bepaalt, in overeenstemming met artikel 2 en artikel 19,
lid 1, onder z), van deze verordening de interne organisatie van het
Agentschap die nodig is om aan de toepasselijke beveiligingsbeginselen
te voldoen.

Artikel 38
Beveiliging van het Agentschap
1.
Het Agentschap handhaaft de veiligheid en de orde in de gebou
wen en lokalen en op de terreinen die het gebruikt. Het Agentschap past
de beveiligingsbeginselen en de relevante bepalingen van de Unierechts
handelingen betreffende de ontwikkeling, de oprichting, de werking en
het gebruik van grootschalige IT-systemen toe.

2.
De lidstaten van vestiging treffen alle effectieve en passende maat
regelen om de orde en de veiligheid in de onmiddellijke omgeving van
de door het Agentschap gebruikte gebouwen, lokalen en terreinen te
handhaven, en bieden het Agentschap, in overeenstemming met de ze
telovereenkomst en de overeenkomsten inzake de technische locaties en
de back-uplocaties, de nodige bescherming, met dien verstande dat zij
de vrije toegang van de door het Agentschap gemachtigde personen tot
de gebouwen, lokalen en terreinen waarborgen.

Artikel 39
Evaluatie
1.
Uiterlijk op 12 december 2023 en daarna om de vijf jaar beoor
deelt de Commissie, na raadpleging van de raad van bestuur, overeen
komstig haar richtsnoeren de prestaties van het Agentschap met betrek
king tot zijn doelstellingen, mandaat, locaties en taken. Die evaluatie
betreft voorts een onderzoek naar de tenuitvoerlegging van de bepalin
gen van deze verordening en de wijze waarop en de mate waarin het
Agentschap daadwerkelijk bijdraagt aan het operationele beheer van de
grootschalige IT-systemen en aan de totstandbrenging van een gecoör
dineerde, kostenefficiënte en coherente IT-omgeving op het niveau van
de Unie op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht. Bij die evaluatie
wordt in het bijzonder beoordeeld of het mandaat van het Agentschap
moet worden gewijzigd en welke financiële gevolgen dergelijke wijzi
gingen hebben. De raad van bestuur kan aan de Commissie aanbeve
lingen doen over wijzigingen van deze verordening.

2.
Als de Commissie van oordeel is dat het voortbestaan van het
Agentschap niet langer gerechtvaardigd is in het licht van zijn doel
stellingen, mandaat en taken, kan zij voorstellen om deze verordening
dienovereenkomstig te wijzigen of in te trekken.
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3.
De Commissie brengt over de in lid 1 bedoelde bevindingen van
de evaluaties verslag uit aan het Europees Parlement, aan de Raad en
aan de raad van bestuur. De resultaten van de evaluatie worden open
baar gemaakt.

Artikel 40
Administratieve onderzoeken
De activiteiten van het Agentschap kunnen door de Europese Ombuds
man worden onderzocht overeenkomstig artikel 228 VWEU.

Artikel 41
Samenwerking met instellingen, organen en instanties van de Unie
1.
Voor aangelegenheden die onder deze verordening vallen, werkt
het Agentschap samen met de Commissie, andere instellingen van de
Unie en andere organen en instanties van de Unie, met name die welke
zijn ingesteld op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht, en in het
bijzonder het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten, om
onder meer te zorgen voor coördinatie en besparingen op de uitgaven,
om duplicatie te voorkomen en om synergie en complementariteit met
betrekking tot hun activiteiten te bevorderen.
2.
Het Agentschap werkt samen met de Commissie in het kader van
werkafspraken tot vaststelling van operationele werkmethoden.
3.
Indien nodig, raadpleegt het Agentschap het Europees Agentschap
voor netwerk- en informatiebeveiliging en volgt het de aanbevelingen
van dat agentschap met betrekking tot netwerk- en informatiebeveiliging
op.
4.
De samenwerking met de organen en instanties van de Unie vindt
plaats in het kader van werkafspraken. De raad van bestuur bekrachtigt
deze afspraken, rekening houdend met het advies van de Commissie.
Indien het Agentschap het advies van de Commissie niet volgt, licht het
zijn redenen daarvoor toe. In deze werkafspraken kan erin worden voor
zien dat meerdere agentschappen, binnen de grenzen van hun respec
tieve mandaten, onverlet hun kerntaken en waar dit gezien de nabijheid
van de locaties of op basis van het beleidsgebied mogelijk is, gezamen
lijk gebruikmaken van diensten. In dergelijke werkafspraken kan een
mechanisme voor kostendekking worden vastgesteld.
5.
De instellingen, organen en instanties van de Unie gebruiken van
het Agentschap ontvangen informatie uitsluitend binnen de grenzen van
hun bevoegdheden en met inachtneming van de grondrechten, met in
begrip van de voorschriften inzake gegevensbescherming. Verdere door
gifte of andere communicatie van door het Agentschap verwerkte per
soonsgegevens aan andere instellingen, organen en instanties van de
Unie wordt afhankelijk gesteld van specifieke werkafspraken over de
uitwisseling van persoonsgegevens en van voorafgaande toestemming
door de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming. Elke
doorgifte van persoonsgegevens door het Agentschap vindt plaats in
overeenstemming met de artikelen 35 en 36. Wat de behandeling van
gerubriceerde informatie betreft, houden dergelijke werkafspraken in dat
de betrokken instelling of instantie of het betrokken orgaan van de Unie
handelt volgens beveiligingsvoorschriften en -normen die gelijkwaardig
zijn aan die welke door het Agentschap worden toegepast.
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Artikel 42
Deelname van landen die zijn betrokken bij de uitvoering, de
toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis, en bij de
Dublin- en Eurodac-maatregelen
1.
Het Agentschap staat open voor deelname van landen die met de
Unie overeenkomsten hebben gesloten over hun betrokkenheid bij de
uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis,
en bij de Dublin- en Eurodac-maatregelen.
2.
Krachtens de desbetreffende bepalingen van de in lid 1 bedoelde
overeenkomsten worden regelingen getroffen betreffende met name de
aard en de reikwijdte van, alsook de nadere regels voor, de deelname
van landen als bedoeld in lid 1 aan de werkzaamheden van het Agent
schap, met inbegrip van bepalingen inzake de financiële bijdragen, het
personeel en de stemrechten.

Artikel 43
Samenwerking met internationale organisaties en andere relevante
entiteiten
1.
Wanneer een Unierechtshandeling daarin voorziet en voor zover
dit voor de uitvoering van zijn taken noodzakelijk is kan het Agent
schap door het maken van werkafspraken betrekkingen aangaan en
onderhouden met internationale organisaties en de daaronder ressorte
rende internationaal-publiekrechtelijke organen of andere relevante enti
teiten of organen die zijn opgericht bij of krachtens een overeenkomst
tussen twee of meer landen.
2.
Overeenkomstig lid 1 kunnen werkafspraken worden gemaakt
waarin met name de werkingssfeer, de aard, het doel en de omvang
van deze samenwerking worden gespecificeerd. Deze werkafspraken
kunnen alleen met toestemming van de raad van bestuur worden ge
maakt nadat ze vooraf door de Commissie zijn goedgekeurd.

HOOFDSTUK V
OPSTELLING EN STRUCTUUR VAN DE BEGROTING
AFDELING 1

Enig programmeringsdocument
Artikel 44
Enig programmeringsdocument
1.
Jaarlijks stelt de uitvoerend directeur in overeenstemming met de
door de Commissie verstrekte richtsnoeren een enig programmerings
document op voor het volgende jaar, overeenkomstig artikel 32 van
Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 en de relevante bepaling
van de krachtens artikel 49 van deze verordening vastgestelde financiële
regels van het Agentschap.
Het enig programmeringsdocument bevat een meerjarenprogramma, een
jaarlijks werkprogramma, alsmede de begroting van het Agentschap en
informatie over zijn middelen, zoals uitvoerig beschreven in de krach
tens artikel 49 vastgestelde financiële regels van het Agentschap.
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2.
De raad van bestuur stelt elk jaar na raadpleging van de advies
groepen het ontwerp van enig programmeringsdocument vast en zendt
het uiterlijk 31 januari toe aan het Europees Parlement, aan de Raad en
aan de Commissie; dit gebeurt ook met alle daarna bijgewerkte versies
van dat document.
3.
De raad van bestuur stelt ieder jaar uiterlijk op 30 november met
een tweederdemeerderheid van zijn stemgerechtigde leden het enig pro
grammeringsdocument vast, overeenkomstig de jaarlijkse begrotingspro
cedure en rekening houdend met het advies van de Commissie. De raad
van bestuur ziet erop toe dat de definitieve versie van dit enig pro
grammeringsdocument aan het Europees Parlement, aan de Raad en
aan de Commissie wordt toegezonden en wordt bekendgemaakt.
4.
Het enig programmeringsdocument wordt definitief na de defini
tieve vaststelling van de algemene begroting van de Unie en wordt,
indien nodig, dienovereenkomstig aangepast. Het vastgestelde enig pro
grammeringsdocument wordt vervolgens aan het Europees Parlement,
aan de Raad en aan de Commissie toegezonden en bekendgemaakt.
5.
In het jaarlijks werkprogramma voor het volgende jaar worden
gedetailleerde doelstellingen en beoogde resultaten opgenomen, met in
begrip van prestatie-indicatoren. Het bevat ook een beschrijving van te
financieren acties en een indicatie van de financiële en personele mid
delen die aan iedere actie worden toegewezen overeenkomstig de begin
selen betreffende activiteitsgestuurd begroten en beheer. Het jaarlijkse
werkprogramma is consistent met het in lid 6 bedoelde meerjarige werk
programma. Het vermeldt duidelijk de taken die zijn toegevoegd, ge
wijzigd of geschrapt ten opzichte van het vorige begrotingsjaar. De raad
van bestuur past het vastgestelde jaarlijkse werkprogramma aan wanneer
het Agentschap een nieuwe taak krijgt toegewezen. Iedere wezenlijke
wijziging van het jaarlijkse werkprogramma wordt vastgesteld door
middel van dezelfde procedure als die welke voor het oorspronkelijke
jaarlijkse werkprogramma geldt. De raad van bestuur kan aan de uit
voerend directeur de bevoegdheid delegeren om niet-wezenlijke wijzi
gingen door te voeren in het jaarlijkse werkprogramma.
6.
Het meerjarige programma omvat een beschrijving van de alge
mene strategische programmering, met inbegrip van doelstellingen, be
oogde resultaten en prestatie-indicatoren. Het behelst ook de program
mering van de middelen, met inbegrip van de meerjarige begroting en
de personele middelen. Deze programmering van de middelen wordt
jaarlijks bijgewerkt. De strategische programmering wordt in voor
komend geval geactualiseerd, met name om rekening te houden met
de resultaten van de in artikel 39 bedoelde evaluatie.

Artikel 45
Opstelling van de begroting
1.
De uitvoerend directeur stelt jaarlijks, rekening houdend met de
door het Agentschap verrichte werkzaamheden, een ontwerpraming op
van de ontvangsten en uitgaven van het Agentschap voor het volgende
begrotingsjaar, met inbegrip van een ontwerp van personeelsformatie, en
dient deze in bij de raad van bestuur.
2.
De raad van bestuur stelt, op basis van een ontwerpraming van de
uitvoerend directeur, een ontwerpraming van de ontvangsten en uitga
ven van het Agentschap voor het volgende begrotingsjaar vast, met
inbegrip van het ontwerp van personeelsformatie. Uiterlijk op 31 januari
van elk jaar stuurt de raad van bestuur deze ontwerpen als onderdeel
van het enig programmeringsdocument toe aan de Commissie en aan de
landen die zijn betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ont
wikkeling
van
het
Schengenacquis
en
de
Dublinen
Eurodac-maatregelen.
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3.
De Commissie zendt de ontwerpraming, samen met het voorlopige
ontwerp van algemene begroting van de Unie, toe aan de
begrotingsautoriteit.
4.
Op basis van deze ontwerpraming neemt de Commissie de ge
raamde bedragen die zij nodig acht voor de personeelsformatie en het
bedrag van de subsidie ten laste van de algemene begroting op in het
ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie, dat zij over
eenkomstig de artikelen 313 en 314 VWEU voorlegt aan de
begrotingsautoriteit.
5.
De begrotingsautoriteit keurt de kredieten voor de bijdrage aan het
Agentschap goed.
6.
De begrotingsautoriteit stelt de personeelsformatie van het Agent
schap vast.
7.
De raad van bestuur stelt de begroting van het Agentschap vast.
De begroting wordt definitief wanneer de algemene begroting van de
Unie definitief is vastgesteld. In voorkomend geval wordt de begroting
van het Agentschap dienovereenkomstig aangepast.
8.
Dezelfde procedure als die welke van toepassing is op de vast
stelling van de initiële begroting van het Agentschap wordt gevolgd in
geval van wijziging van de begroting, ook als die betrekking heeft op de
personeelsformatie.
9.
Onverminderd artikel 17, lid 5, stelt de raad van bestuur de be
grotingsautoriteit zo spoedig mogelijk in kennis van de projecten, in het
bijzonder onroerendgoedprojecten zoals de huur of aankoop van gebou
wen, die hij voornemens is te realiseren en die aanzienlijke financiële
gevolgen kunnen hebben voor de financiering van de begroting van het
Agentschap. De raad van bestuur brengt de Commissie daarvan op de
hoogte. Een tak van de begrotingsautoriteit die advies wil uitbrengen,
stelt de raad van bestuur binnen twee weken na ontvangst van de
informatie over het project in kennis van zijn voornemen een dergelijk
advies uit te brengen. Bij gebreke van antwoord kan het Agentschap
voortgaan met de uitvoering van het project. Gedelegeerde
Verordening (EU) nr. 1271/2013 is van toepassing op alle bouwprojec
ten die significante gevolgen kunnen hebben voor de begroting van het
Agentschap.

AFDELING 2

Inrichting, uitvoering en controle van de begroting
Artikel 46
Structuur van de begroting
1.
Voor elk begrotingsjaar, dat samenvalt met het kalenderjaar, wor
den alle ontvangsten en uitgaven van het Agentschap geraamd en in de
begroting van het Agentschap opgenomen.
2.
De begroting van het Agentschap is sluitend met betrekking tot de
ontvangsten en uitgaven.
3.
Onverminderd andere inkomsten bestaan de ontvangsten van het
Agentschap uit:
a) een in de algemene begroting van de Unie (afdeling Commissie)
opgevoerde bijdrage van de Unie;
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b) een bijdrage van de landen die bij de uitvoering, de toepassing en de
ontwikkeling van het Schengenacquis en de Dublin- en
Eurodac-maatregelen zijn betrokken en deelnemen aan de werkzaam
heden van het Agentschap als vastgesteld in de respectieve associa
tieovereenkomsten en in de in artikel 42 bedoelde regelingen, waarin
hun financiële bijdrage wordt bepaald;
c) financiering van de Unie in de vorm van delegatieovereenkomsten
overeenkomstig de krachtens artikel 49 vastgestelde financiële regels
van het Agentschap en de bepalingen van de relevante instrumenten
ter ondersteuning van het beleid van de Unie;
d) bijdragen die de lidstaten betalen voor de diensten die hun worden ver
leend overeenkomstig de in artikel 16 bedoelde delegatieovereenkomst;
e) op organen en instanties van de Unie verhaalde kosten voor diensten
die aan hen worden verleend overeenkomstig de in artikel 41 be
doelde werkafspraken, en
f) eventuele vrijwillige financiële bijdragen van de lidstaten.
4.
De uitgaven van het Agentschap omvatten de bezoldiging van het
personeel, uitgaven voor administratie en infrastructuur en
werkingskosten.

Artikel 47
Uitvoering en controle van de begroting
1.

De uitvoerend directeur voert de begroting van het Agentschap uit.

2.
De uitvoerend directeur doet de begrotingsautoriteit jaarlijks alle
relevante informatie over de resultaten van de evaluatieprocedures
toekomen.
3.
De rekenplichtige van het Agentschap zendt de voorlopige reke
ningen voor het begrotingsjaar N uiterlijk op 1 maart van het begro
tingsjaar N+1 toe aan de rekenplichtige van de Commissie en aan de
Rekenkamer. De voorlopige rekeningen van de instellingen en de ge
decentraliseerde organen worden overeenkomstig artikel 245 van Ver
ordening (EU, Euratom) 2018/1046 door de rekenplichtige van de Com
missie geconsolideerd.
4.
De uitvoerend directeur zendt uiterlijk op 31 maart van het jaar
N+1 een verslag over het budgettair en financieel beheer voor het jaar N
toe aan het Europees Parlement, aan de Raad, aan de Commissie en aan
de Rekenkamer.
5.
De rekenplichtige van de Commissie zendt de voorlopige rekenin
gen van het Agentschap voor het jaar N, die met de rekeningen van de
Commissie zijn geconsolideerd, uiterlijk op 31 maart van het jaar N+1
aan de Rekenkamer toe.
6.
Overeenkomstig artikel 246 van Verordening (EG, Euratom)
2018/1046 maakt de uitvoerend directeur, na ontvangst van de opmer
kingen van de Rekenkamer over de voorlopige rekeningen van het
Agentschap, onder zijn eigen verantwoordelijkheid de definitieve reke
ningen van het Agentschap op en legt hij deze voor advies aan de raad
van bestuur voor.
7.
De raad van bestuur brengt een advies uit over de definitieve
rekeningen van het Agentschap voor het jaar N.
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8.
Uiterlijk op 1 juli van het jaar N+1 zendt de uitvoerend directeur
de definitieve rekeningen, vergezeld van het advies van de raad van
bestuur, toe aan het Europees Parlement, aan de Raad, aan de Com
missie en aan de Rekenkamer, alsmede aan de landen die zijn betrokken
bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengen
acquis en de Dublin- en Eurodac-maatregelen.
9.
De definitieve rekeningen voor het jaar N worden uiterlijk op
15 november van het jaar N+1 bekendgemaakt in het Publicatieblad
van de Europese Unie.
10.
De uitvoerend directeur dient uiterlijk op 30 september van het
jaar N+1 een antwoord op de opmerkingen van de Rekenkamer in bij
deze instelling. De uitvoerend directeur zendt het antwoord tevens toe
aan de raad van bestuur.
11.
De uitvoerend directeur verstrekt het Europees Parlement op ver
zoek alle inlichtingen die nodig zijn voor het goede verloop van de
kwijtingsprocedure voor het jaar N, overeenkomstig artikel 261, lid 3,
van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046.
12.
Vóór 15 mei van het jaar N+2 verleent het Europees Parlement
op aanbeveling van de Raad, die met gekwalificeerde meerderheid van
stemmen besluit, de uitvoerend directeur kwijting voor de uitvoering
van de begroting van het begrotingsjaar N.

Artikel 48
Voorkoming van belangenconflicten
Het Agentschap stelt interne voorschriften vast op grond waarvan de
leden van zijn raad van bestuur en zijn adviesgroepen en zijn per
soneelsleden gedurende hun dienst of ambtstermijn situaties dienen te
vermijden die aanleiding kunnen geven tot belangenconflicten en zij
deze situaties dienen te rapporteren. Die interne voorschriften worden
op de website van het Agentschap bekendgemaakt.

Artikel 49
Financiële regels
De financiële regels die van toepassing zijn op het Agentschap worden
vastgesteld door de raad van bestuur, na raadpleging van de Commissie.
Deze financiële regels wijken niet af van de regels die zijn neergelegd
in Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013, tenzij dit in verband
met de werking van het Agentschap specifiek vereist is en de Com
missie vooraf toestemming heeft verleend.

Artikel 50
Fraudebestrijding
1.
Met het oog op de bestrijding van fraude, corruptie en andere
onwettige activiteiten zijn Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013
en Verordening (EU) 2017/1939 van toepassing.
2.
Het Agentschap treedt toe tot het Interinstitutioneel Akkoord van
25 mei 1999 betreffende de interne onderzoeken verricht door OLAF en
stelt op basis van het model in de bijlage bij dat akkoord onmiddellijk
passende regels op die op alle personeelsleden van het Agentschap van
toepassing zijn.
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3.
De Rekenkamer is bevoegd om audits te verrichten, op basis van
documenten en verificaties ter plaatse, bij alle begunstigden, contractan
ten en subcontractanten die middelen van de Unie hebben ontvangen
van het Agentschap.
4.
OLAF kan overeenkomstig de bepalingen en procedures van Ver
ordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 en Verordening (EG, Euratom)
nr. 2185/96 van de Raad (1) onderzoeken instellen, met inbegrip van
controles en verificaties ter plaatse, om vast te stellen of er sprake is
geweest van fraude, corruptie of andere onwettige activiteiten in ver
band met een door het Agentschap gefinancierde subsidie of overeen
komst, waardoor de financiële belangen van de Unie zijn geschaad.
5.
Onverminderd de leden 1, 2, 3 en 4 bevatten contracten, subsidie
overeenkomsten en subsidiebesluiten van het Agentschap bepalingen die
de Rekenkamer, OLAF en het EOM uitdrukkelijk machtigen om derge
lijke controles en onderzoeken te verrichten, overeenkomstig hun res
pectieve bevoegdheden.

HOOFDSTUK VI
WIJZIGING VAN ANDERE UNIERECHTSHANDELINGEN

Artikel 51
Wijziging van Verordening (EG) nr. 1987/2006
In Verordening (EG) nr. 1987/2006 worden de leden 2 en 3 van ar
tikel 15 vervangen door:
„2.
De beheersautoriteit wordt belast met alle taken die betrekking
hebben op de communicatie-infrastructuur, en met name:
a) toezicht;
b) beveiliging;
c) coördinatie van de betrekkingen tussen de lidstaten en de
dienstverlener;
d) begrotingsuitvoeringstaken;
e) aanschaf en vernieuwing, en
f) contractuele aangelegenheden.”.
Artikel 52
Wijziging van Besluit 2007/533/JBZ
In Beschikking 2007/533/JBZ worden de leden 2 en 3 van artikel 15
vervangen door:
„2.
De beheersautoriteit wordt tevens belast met alle taken die
betrekking hebben op de communicatie-infrastructuur, en met name:
a) toezicht;
b) beveiliging;
(1) Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad van 11 november 1996
betreffende de controles en verificaties ter plaatse die door de Commissie
worden uitgevoerd ter bescherming van de financiële belangen van de Euro
pese Gemeenschappen tegen fraudes en andere onregelmatigheden (PB L 292
van 15.11.1996, blz. 2).
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c) coördinatie van de betrekkingen tussen de lidstaten en de
dienstverlener;
d) begrotingsuitvoeringstaken;
e) aanschaf en vernieuwing, en
f) contractuele aangelegenheden.”.
HOOFDSTUK VII
OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 53
Rechtsopvolging
1.
Het bij de onderhavige verordening opgerichte Agentschap is de
rechtsopvolger ten aanzien van alle overeenkomsten gesloten door, fi
nanciële verplichtingen van en eigendommen verworven door het bij
Verordening (EU) nr. 1077/2011 opgerichte Europees Agentschap
voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het ge
bied van vrijheid, veiligheid en recht.
2.
De onderhavige verordening laat de rechtsgeldigheid onverlet van
de overeenkomsten, werkafspraken en memoranda van overeenstem
ming die door het bij Verordening (EU) nr. 1077/2011 opgerichte agent
schap zijn gesloten, onverminderd eventuele wijzigingen daarvan die op
grond van de onderhavige verordening vereist zijn.
Artikel 54
Overgangsregelingen betreffende de raad van bestuur en de
adviesgroepen
1.
De leden van de raad van bestuur en de voorzitter en vicevoor
zitter van de raad van bestuur, die respectievelijk op grond van de
artikelen 13 en 14 van Verordening (EU) nr. 1077/2011 zijn benoemd,
blijven hun functies gedurende de resterende duur van hun mandaat
uitoefenen.
2.
De leden, de voorzitters en de vicevoorzitters van de adviesgroe
pen, die op grond van artikel 19 van Verordening (EU) nr. 1077/2011
zijn benoemd, blijven hun functies gedurende de resterende duur van
hun mandaat uitoefenen.
Artikel 55
Het van kracht blijven van door de raad van bestuur vastgestelde
interne voorschriften
De interne voorschriften en maatregelen die de raad van bestuur op
grond van Verordening (EU) nr. 1077/2011 heeft vastgesteld, blijven
van kracht na 11 december 2018, onverminderd eventuele wijzigingen
daarvan die op grond van de onderhavige verordening vereist zijn.
Artikel 56
Overgangsbepalingen inzake de uitvoerend directeur
De directeur van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer
van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en
recht, die is benoemd op grond van artikel 18 van Verordening (EU)
1077/2011, vervult voor de resterende duur van zijn ambtstermijn de
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taken van uitvoerend directeur van het Agentschap als bepaald in ar
tikel 24 van deze verordening. De overige voorwaarden in zijn over
eenkomst blijven ongewijzigd. Indien vóór 11 december 2018 een be
sluit tot verlenging van de ambtstermijn van de uitvoerend directeur
overeenkomstig artikel 18, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1077/2011
wordt genomen, wordt de ambtstermijn automatisch verlengd tot en met
31 oktober 2022.
HOOFDSTUK VIII
SLOTBEPALINGEN

Artikel 57
Vervanging en intrekking
Verordening (EU) nr. 1077/2011 wordt vervangen ten aanzien van de
door de onderhavige verordening gebonden lidstaten.
Verordening (EU) nr. 1077/2011 wordt derhalve ingetrokken.
Ten aanzien van de lidstaten die door de onderhavige verordening wor
den gebonden, gelden verwijzingen naar de ingetrokken verordening als
verwijzingen naar de onderhavige verordening en worden zij gelezen
volgens de concordantietabel in de bijlage bij deze verordening.
Artikel 58
Inwerkingtreding en toepasselijkheid
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Deze verordening is van toepassing met ingang van 11 december 2018.
Evenwel zijn artikel 19, lid 1, onder x), artikel 24, lid 3, onder h) en i),
en artikel 50, lid 5, van deze verordening, voor zover zij verwijzen naar
het EOM, en artikel 50, lid 1, van deze verordening, voor zover het
verwijst naar Verordening (EU) 2017/1939, van toepassing met ingang
van de datum die bij besluit van de Commissie wordt vastgesteld op
grond van artikel 120, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EU)
2017/1939.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks
toepasselijk in elke lidstaat overeenkomstig de Verdragen.
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BIJLAGE
CONCORDANTIETABEL

Verordening (EU) nr. 1077/2011

Deze verordening

Artikel 1, lid 1

Artikel 1, lid 1

—

Artikel 1, lid 2

Artikel 1, lid 2

Artikel 1, leden 3 en 4

Artikel 1, lid 3

Artikel 1, lid 5

Artikel 1, lid 4

Artikel 1, lid 6

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 5 bis

Artikel 6

—

Artikel 7

—

Artikel 8

Artikel 6

Artikel 9

—

Artikel 10

Artikel 7, leden 1 en 2

Artikel 11, lid 1

Artikel 7, lid 3

Artikel 11, lid 2

Artikel 7, lid 4

Artikel 11, lid 3

Artikel 7, lid 5

Artikel 11, lid 4

Artikel 7, lid 6

Artikel 11, lid 5

—

Artikel 12

—

Artikel 13

Artikel 8, lid 1

Artikel 14, lid 1

—

Artikel 14, lid 2

Artikel 8, lid 2

Artikel 14, lid 3

Artikel 9, leden 1 en 2

Artikel 15, leden 1 en 2

—

Artikel 15, lid 3

—

Artikel 15, lid 4

—

Artikel 16

Artikel 10, leden 1 en 2

Artikel 17, leden 1 en 2

Artikel 10, lid 3

Artikel 24, lid 2

Artikel 10, lid 4

Artikel 17, lid 3

—

Artikel 17, lid 4

—

Artikel 17, lid 5

Artikel 11

Artikel 18

Artikel 12, lid 1

Artikel 19, lid 1

—

Artikel 19, lid 1, onder a)

—

Artikel 19, lid 1, onder b)

Artikel 12, lid 1, onder a)

Artikel 19, lid 1, onder c)
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Verordening (EU) nr. 1077/2011

Deze verordening

Artikel 12, lid 1, onder b)

Artikel 19, lid 1, onder d)

Artikel 12, lid 1, onder c)

Artikel 19, lid 1, onder e)

—

Artikel 19, lid 1, onder f)

Artikel 12, lid 1, onder d)

Artikel 19, lid 1, onder g)

—

Artikel 19, lid 1, onder h)

—

Artikel 19, lid 1, onder i)

—

Artikel 19, lid 1, onder j)

—

Artikel 19, lid 1, onder k)

Artikel 12, lid 1, onder e)

Artikel 19, lid 1, onder l)

—

Artikel 19, lid 1, onder m)

Artikel 12, lid 1, onder f)

Artikel 19, lid 1, onder n)

Artikel 12, lid 1, onder g)

Artikel 19, lid 1, onder o)

—

Artikel 19, lid 1, onder p)

Artikel 12, lid 1, onder h)

Artikel 19, lid 1, onder q)

Artikel 12, lid 1, onder i)

Artikel 19, lid 1, onder q)

Artikel 12, lid 1, onder j)

Artikel 19, lid 1, onder r)

—

Artikel 19, lid 1, onder s)

Artikel 12, lid 1, onder k)

Artikel 19, lid 1, onder t)

Artikel 12, lid 1, onder l)

Artikel 19, lid 1, onder u)

Artikel 12, lid 1, onder m)

Artikel 19, lid 1, onder v)

Artikel 12, lid 1, onder n)

Artikel 19, lid 1, onder w)

Artikel 12, lid 1, onder o)

Artikel 19, lid 1, onder x)

—

Artikel 19, lid 1, onder y)

Artikel 12, lid 1, onder p)

Artikel 19, lid 1, onder z)

Artikel 12, lid 1, onder q)

Artikel 19, lid 1, onder bb)

Artikel 12, lid 1, onder r)

Artikel 19, lid 1, onder cc)

Artikel 12, lid 1, onder s)

Artikel 19, lid 1, onder dd)

Artikel 12, lid 1, onder t)

Artikel 19, lid 1, onder ff)

Artikel 12, lid 1, onder u)

Artikel 19, lid 1, onder gg)

Artikel 12, lid 1, onder v)

Artikel 19, lid 1, onder hh)

Artikel 12, lid 1, onder w)

Artikel 19, lid 1, onder ii)

Artikel 12, lid 1, onder x)

Artikel 19, lid 1, onder jj)

—

Artikel 19, lid 1, onder ll)

Artikel 12, lid 1, onder y)

Artikel 19, lid 1, onder mm)

Artikel 12, lid 1, onder z)

Artikel 19, lid 1, onder nn)

—

Artikel 19, lid 1, onder oo)

Artikel 12, lid 1, onder aa)

Artikel 19, lid 1, onder pp)

Artikel 12, lid 1, onder sa)

Artikel 19, lid 1, onder ee)

Artikel 12, lid 1, onder xa)

Artikel 19, lid 1, onder kk)
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Verordening (EU) nr. 1077/2011

Deze verordening

Artikel 12, lid 1, onder za)

Artikel 19, lid 1, onder mm)

—

Artikel 19, lid 1, tweede alinea

—

Artikel 19, lid 2

Artikel 12, lid 2

Artikel 19, lid 3

Artikel 13, lid 1

Artikel 20, lid 1

Artikel 13, leden 2 en 3

Artikel 20, lid 2

Artikel 13, lid 4

Artikel 20, lid 3

Artikel 13, lid 5

Artikel 20, lid 4

Artikel 14, leden 1 en 3

Artikel 21, lid 1

Artikel 14, lid 2

Artikel 21, lid 2

Artikel 15, lid 1

Artikel 22, leden 1 en 3

Artikel 15, lid 2

Artikel 22, lid 2

Artikel 15, lid 3

Artikel 22, lid 5

Artikel 15, leden 4 en 5

Artikel 22, lid 4

Artikel 15, lid 6

Artikel 22, lid 6

Artikel 16, leden 1 tot en met 5

Artikel 23, leden 1 tot en met 5

—

Artikel 23, lid 6

Artikel 16, lid 6

Artikel 23, lid 7

Artikel 16, lid 7

Artikel 23, lid 8

Artikel 17, leden 1 en 4

Artikel 24, lid 1

Artikel 17, lid 2

—

Artikel 17, lid 3

—

Artikel 17, leden 5 en 6

Artikel 24, lid 3

Artikel 17, lid 5, onder a)

Artikel 24, lid 3, onder a)

Artikel 17, lid 5, onder b)

Artikel 24, lid 3, onder b)

Artikel 17, lid 5, onder c)

Artikel 24, lid 3, onder c)

Artikel 17, lid 5, onder d)

Artikel 24, lid 3, onder o)

Artikel 17, lid 5, onder e)

Artikel 22, lid 2

Artikel 17, lid 5, onder f)

Artikel 19, lid 2

Artikel 17, lid 5, onder g)

Artikel 24, lid 3, onder p)

Artikel 17, lid 5, onder h)

Artikel 24, lid 3, onder q)

Artikel 17, lid 6, onder a)

Artikel 24, lid 3, onder d) en onder g)

Artikel 17, lid 6, onder b)

Artikel 24, lid 3, onder k)

Artikel 17, lid 6, onder c)

Artikel 24, lid 3, onder d)

Artikel 17, lid 6, onder d)

Artikel 24, lid 3, onder l)

Artikel 17, lid 6, onder e)

—

Artikel 17, lid 6, onder f)

—

Artikel 17, lid 6, onder g)

Artikel 24, lid 3, onder r)

Artikel 17, lid 6, onder h)

Artikel 24, lid 3, onder s)
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Verordening (EU) nr. 1077/2011

Deze verordening

Artikel 17, lid 6, onder i)

Artikel 24, lid 3, onder t)

Artikel 17, lid 6, onder j)

Artikel 24, lid 3, onder v)

Artikel 17, lid 6, onder k)

Artikel 24, lid 3, onder u)

Artikel 17, lid 7

Artikel 24, lid 4

—

Artikel 24, lid 5

Artikel 18

Artikel 25

Artikel 18, lid 1

Artikel 25, leden 1 en 10

Artikel 18, lid 2

Artikel 25, leden 2, 3 en 4

Artikel 18, lid 3

Artikel 25, lid 5

Artikel 18, lid 4

Artikel 25, lid 6

Artikel 18, lid 5

Artikel 25, lid 7

Artikel 18, lid 6

Artikel 24, lid 1

—

Artikel 25, lid 8

Artikel 18, lid 7

Artikel 25, leden 9 en 10

—

Artikel 25, lid 11

—

Artikel 26

Artikel 19

Artikel 27

Artikel 20

Artikel 28

Artikel 20, leden 1 en 2

Artikel 28, leden 1 en 2

Artikel 20, lid 3

—

Artikel 20, lid 4

Artikel 28, lid 3

Artikel 20, lid 5

Artikel 28, lid 4

Artikel 20, lid 6

Artikel 28, lid 5

Artikel 20, lid 7

Artikel 28, lid 6

Artikel 20, lid 8

Artikel 28, lid 7

Artikel 21

Artikel 29

Artikel 22

Artikel 30

Artikel 23

Artikel 31

Artikel 24

Artikel 32

Artikel 25, leden 1 en 2

Artikel 33, leden 1 en 2

—

Artikel 33, lid 3

Artikel 25, lid 3

Artikel 33, lid 4

Artikelen 26 en 27

Artikel 34

Artikel 28, lid 1

Artikel 35, lid 1, en artikel 36, lid 2

Artikel 28, lid 2

Artikel 35, lid 2

—

Artikel 36, lid 1

Artikel 29, leden 1 en 2

Artikel 37, lid 1

Artikel 29, lid 3

Artikel 37, lid 2

Artikel 30

Artikel 38

Artikel 31, lid 1

Artikel 39, lid 1
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Verordening (EU) nr. 1077/2011

Deze verordening

Artikel 31, lid 2

Artikel 39, leden 1 en 3

—

Artikel 39, lid 2

—

Artikel 40

—

Artikel 41

—

Artikel 43

—

Artikel 44

Artikel 32, lid 1

Artikel 46, lid 3

Artikel 32, lid 2

Artikel 46, lid 4

Artikel 32, lid 3

Artikel 46, lid 2

Artikel 32, lid 4

Artikel 45, lid 2

Artikel 32, lid 5

Artikel 45, lid 2

Artikel 32, lid 6

Artikel 44, lid 2

Artikel 32, lid 7

Artikel 45, lid 3

Artikel 32, lid 8

Artikel 45, lid 4

Artikel 32, lid 9

Artikel 45, leden 5 en 6

Artikel 32, lid 10

Artikel 45, lid 7

Artikel 32, lid 11

Artikel 45, lid 8

Artikel 32, lid 12

Artikel 45, lid 9

Artikel 33, leden 1 tot en met 4

Artikel 47, leden 1 tot en met 4

—

Artikel 47, lid 5

Artikel 33, lid 5

Artikel 47, lid 6

Artikel 33, lid 6

Artikel 47, lid 7

Artikel 33, lid 7

Artikel 47, lid 8

Artikel 33, lid 8

Artikel 47, lid 9

Artikel 33, lid 9

Artikel 47, lid 10

Artikel 33, lid 10

Artikel 47, lid 11

Artikel 33, lid 11

Artikel 47, lid 12

—

Artikel 48

Artikel 34

Artikel 49

Artikel 35, leden 1 en 2

Artikel 50, leden 1 en 2

—

Artikel 50, lid 3

Artikel 35, lid 3

Artikel 50, leden 4 en 5

Artikel 36

—

Artikel 37

Artikel 42

—

Artikel 51

—

Artikel 52

—

Artikel 53

—

Artikel 54

—

Artikel 55

—

Artikel 56

—

Artikel 57

Artikel 38

Artikel 58

—

Bijlage

