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Текст, предложен от Съвета Изменения, внесени от Парламента

Изменение, внесено от Hubert Pirker

Изменение 7
Член 1

С цел подобряване на сътрудничеството 
между органите и учрежденията за 
превенция и борба с корупцията в Европа 
се изгражда мрежа от звена за контакт в 
държавите-членки на Европейския съюз 
(наричана по-нататък „мрежата“). 
Европейската комисия, Европол, и 
Евроюст напълно се присъединяват към 
дейността на мрежата.

С цел подобряване на сътрудничеството 
между органите и учрежденията за 
превенция и борба с корупцията в Европа 
се изгражда мрежа от звена за контакт в 
държавите-членки на Европейския съюз
(наричана по-нататък „мрежата“). 
Комисията (OLAF), Европол, и Евроюст 
напълно се присъединяват към дейността 
на мрежата.

Or. en

Обосновка

One of the main objectives of OLAF is to fight against corruption in connection with the 
Community budget. For this reason OLAF should be an integral part of this network.
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Изменение, внесено от Hubert Pirker

Изменение 8
Член 2

Мрежата се състои от органи и 
учреждения от държавите-членки на 
Европейския съюз, които са натоварени с 
превенция и борба с корупцията. 
Членовете се определят от държавите-
членки. Държавите-членки посочват най-
малко една, но не повече от три 
организации.  Европейската комисия
посочва своите представители. В рамките 
на съответните им правомощия Европол 
и Евроюст могат да участват в 
дейностите на мрежата.

Мрежата се състои от органи и 
учреждения от държавите-членки на 
Европейския съюз, които са натоварени с 
превенция и борба с корупцията. 
Членовете се определят от държавите-
членки. Държавите-членки посочват най-
малко една, но не повече от три 
организации.  Комисията (OLAF)
посочва своите представители. В рамките 
на съответните им правомощия, OLAF, 
Европол и Евроюст участват в 
дейностите на мрежата.

Or. en

Обосновка

One of the main objectives of OLAF is to fight against corruption in connection with the 
Community budget. For this reason OLAF should be an integral part of this network. In order 
to create a well-founded network the experience and know-how of Europol and Eurojust are 
indispensable. Therefore, these two should be integral parts of this network as well, which is 
why the rapporteur asks for their participation to be mandatory.

Изменение, внесено от Илияна Малинова Йотова

Изменение 9
Член 5, параграф 1а (нов)

1а. С цел постигане на по-добра 
съгласуваност, Комисията взема 
мерки, за предпочитане преди влизане в 
сила на Договора от Лисабон, за да 
предостави практически приложими 
условия за създаване на постоянен 
секретариат на мрежата, интегриран 
в структурите на OLAF или на 
Генерална дирекция "Правосъдие, 
свобода и сигурност" (JLS).
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Or. en

Обосновка

The organisational strengthening of the network cannot be achieved without the provision of 
a permanent secretariat ensuring continuity in its functioning. Bearing in mind that the 
overall idea of the rapporteur is to charge the operating expenditure of the network to the 
Commission, it seems reasonable to entrust the same institution with the provision of the 
secretarial functions, both for the sake of accountability and in the interests of sound, 
including financial, management.

Изменение, внесено от Илияна Малинова Йотова

Изменение 10
Член 5, параграф 2а (нов)

2а. За целите на разработването на 
конкретни законодателни 
предложения с европейско измерение, 
мрежата има право да кандидатства 
за допълнително финансиране от 
бюджетните кредити на ЕС, 
предназначени за развитие на 
пространството на свобода, 
правосъдие и сигурност.

Or. en

Обосновка

The weakness of the initial proposal of the Council lies in the lack of sufficient organisational 
and financial guarantees that the network would be able to develop the necessary capabilities 
for the provision of "value added" to the initiatives already undertaken in that field. This 
amendment aims to provide an explicit basis for utilisation of the financial means at the 
disposal of the European Community in the area of freedom, justice and security for that 
purpose.
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