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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 7-10

Návrh zprávy (PE394.208v01-00)
Hubert Pirker
Podnět Spolkové republiky Německo k přijetí rozhodnutí Rady o síti kontaktních míst pro boj 
proti korupci

Návrh rozhodnutí (11231/2007 – C6-0240/2007 – 2007/0809(CNS))

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předkládá Hubert Pirker

Pozměňovací návrh 7
Článek 1

Ke zlepšení spolupráce mezi orgány a 
agenturami za účelem předcházení korupci v 
Evropě a boje proti ní se zřizuje síť 
kontaktních míst členských států Evropské 
unie (dále jen „síť“). Evropská komise, 
Europol a Eurojust jsou v plném rozsahu 
zapojeny do jejích činností.

Ke zlepšení spolupráce mezi orgány a 
agenturami za účelem předcházení korupci v 
Evropě a boje proti ní se zřizuje síť 
kontaktních míst členských států Evropské 
unie (dále jen „síť“). Komise (OLAF), 
Europol a Eurojust jsou v plném rozsahu 
zapojeny do jejích činností.

Or. en

Odůvodnění

Jedním z hlavních cílů Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) je potírání korupce 
v souvislosti s rozpočtem Společenství. Proto by měl být OLAF nedílnou součástí této sítě.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Hubert Pirker

Pozměňovací návrh 8
Článek 2

Síť tvoří orgány a agentury členských států 
Evropské unie, jejichž úkolem je 
předcházení korupci nebo boj proti ní. Její 
členy určí členské státy. Každý členský stát 
určí nejméně jednu, ale nejvýše tři 
organizace. Evropská komise určí své 
zástupce. Europol a Eurojust se v rámci 
svých pravomocí mohou účastnit činností 
sítě.

Síť tvoří orgány a agentury členských států 
Evropské unie, jejichž úkolem je 
předcházení korupci nebo boj proti ní. Její 
členy určí členské státy. Každý členský stát 
určí nejméně jednu, ale nejvýše tři 
organizace. Komise (OLAF) určí své 
zástupce. OLAF, Europol a Eurojust se v 
rámci svých pravomocí účastní činností sítě.

Or. en

Odůvodnění

Jedním z hlavních cílů Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) je potírání korupce 
v souvislosti s rozpočtem Společenství. Proto by měl být OLAF nedílnou součástí této sítě. 
Nezbytným předpokladem pro vybudování sítě na pevných základech jsou zkušenosti a know-
how Europolu a Eurojustu. Nedílnou součástí této sítě by tedy měly být i oba tyto orgány, což 
je důvodem, proč zpravodaj navrhuje stanovení jejich povinné účasti.

Pozměňovací návrh, který předkládá Iliana Malinova Iotova

Pozměňovací návrh 9
Čl. 5 odst. 1a (nový)

1a. Za účelem dosažení vyšší míry 
soudržnosti přijme Komise, pokud možno 
před vstupem Lisabonské smlouvy v 
platnost, realizovatelná opatření, která 
zajistí zřízení stálého sekretariátu této sítě, 
jenž bude začleněn do struktury úřadu 
OLAF nebo Generálního ředitelství pro 
spravedlnost, svobodu a bezpečnost.

Or. en
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Odůvodnění

Organizačního posílení sítě nelze dosáhnout bez ustavení stálého sekretariátu, který zajistí 
kontinuitu jejího fungování. Vzhledem ke skutečnosti, že obecným záměrem zpravodaje je, aby 
náklady na provoz sítě byly hrazeny z prostředků Komise, měla by být Komise logicky 
pověřena zajišťováním funkcí sekretariátu, a to jak z hlediska odpovědnosti, tak v zájmu 
řádné správy (včetně finanční).

Pozměňovací návrh, který předkládá Iliana Malinova Iotova

Pozměňovací návrh 10
Čl. 5 odst. 2a (nový)

2a. Za účelem zpracovávání konkrétních 
legislativních návrhů s evropským 
rozměrem je síť oprávněna žádat o 
dodatečné finanční zdroje z rozpočtových 
prostředků EU vyhrazených na rozvoj v 
oblasti svobody, spravedlnosti a 
bezpečnosti.

Or. en

Odůvodnění

Slabinou původního návrhu Rady jsou nedostatečné organizační a finanční záruky pro to, aby 
si síť byla schopna vytvořit nezbytné předpoklady k poskytování „přidané hodnoty“ k 
iniciativám, které již v této oblasti probíhají. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je výslovně 
stanovit možnost využít k tomuto účelu finančních prostředků, jež má Evropské společenství k 
dispozici pro oblast svobody, spravedlnosti a bezpečnosti.
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