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Rådets tekst Ændringsforslag

Ændringsforslag af Hubert Pirker

Ændringsforslag 7
Artikel 1

For at forbedre samarbejdet mellem 
myndigheder og instanser for forebyggelse 
og bekæmpelse af korruption i Europa skal 
forbedres oprettes der et net af 
kontaktpunkter mellem Den Europæiske 
Unions medlemsstater (i det følgende 
benævnt "nettet"). Kommissionen, Europol 
og Eurojust inddrages fuldt ud i nettets 
aktiviteter.

For at forbedre samarbejdet mellem 
myndigheder og instanser for forebyggelse 
og bekæmpelse af korruption i Europa 
oprettes der et net af kontaktpunkter mellem 
Den Europæiske Unions medlemsstater (i 
det følgende benævnt "nettet"). 
Kommissionen (OLAF), Europol og 
Eurojust inddrages fuldt ud i nettets 
aktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Et af OLAF's hovedmål er at bekæmpe korruption i forbindelse med Fællesskabets budget. 
Derfor bør OLAF være en integreret del af dette net.
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Ændringsforslag af Hubert Pirker

Ændringsforslag 8
Artikel 2

Nettet består af myndigheder og instanser i 
Den Europæiske Unions medlemsstater, der 
har til opgave at forebygge og bekæmpe 
korruption. Medlemmerne udpeges af 
medlemsstaterne. Medlemsstaterne udpeger 
mindst én, men højst tre organisationer. 
Kommissionen udpeger sine repræsentanter. 
Europol og Eurojust kan inden for deres 
respektive kompetenceområder deltage i 
nettets aktiviteter.

Nettet består af myndigheder og instanser i 
Den Europæiske Unions medlemsstater, der 
har til opgave at forebygge og bekæmpe 
korruption. Medlemmerne udpeges af 
medlemsstaterne. Medlemsstaterne udpeger 
mindst én, men højst tre organisationer. 
Kommissionen (OLAF) udpeger sine 
repræsentanter. OLAF, Europol og Eurojust 
deltager inden for deres respektive 
kompetenceområder i nettets aktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Et af OLAF's hovedmål er at bekæmpe korruption i forbindelse med Fællesskabets budget. 
Derfor bør OLAF være en integreret del af dette net. For at skabe et velfunderet netværk er 
Europols og Eurojusts erfaring og knowhow undværlige. Derfor bør disse to ligeledes være 
integrerede dele af nettet, og dette er årsagen til, at ordføreren anmoder om at gøre deres 
deltagelse obligatorisk.

Ændringsforslag af Iliana Malinova Iotova

Ændringsforslag 9
Artikel 5, stk. 1 a (nyt)

1a. For at skabe større sammenhæng 
træffer Kommissionen, så vidt muligt inden 
Lissabontraktaten træder i kraft, 
foranstaltninger, der skal gøre det praktisk 
muligt at oprette et permanent sekretariat 
til nettet, der organisatorisk er indplaceret 
under OLAF eller Generaldirektoratet for 
Retlige Anliggender, Frihed og Sikkerhed.

Or. en
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Begrundelse

Der kan ikke opnås en organisatorisk styrkelse af netværket, medmindre der oprettes et 
permanent sekretariat, der sikrer kontinuitet i dets arbejde. I betragtning af at ordførerens 
overordnede idé er at overlade netværkets driftsudgifter til Kommissionen, virker det rimeligt 
også at lade Kommissionen sørge for sekretariatsfunktionerne, både med hensyn til 
ansvarsplacering og for at sikre en sund ledelse, herunder også af økonomien.

Ændringsforslag af Iliana Malinova Iotova

Ændringsforslag 10
Artikel 5, stk. 2 a (nyt)

2a. For at udvikle konkrete forslag til 
retsakter med en europæisk dimension er 
netværket berettiget til at søge om 
supplerende støtte fra de EU-budgetmidler, 
der bevilges til udviklingen af området med 
frihed, sikkerhed og retfærdighed.

Or. en

Begrundelse

Svagheden ved Rådets oprindelige forslag ligger i manglen på tilstrækkelige organisatoriske 
og økonomiske garantier for, at netværket vil kunne udvikle de nødvendige ressourcer til at 
yde "merværdi" til de initiativer, der allerede er taget på området. Denne ændring har til 
formål at skabe en synlig basis for anvendelsen af de økonomiske midler, der er til rådighed 
for Det Europæiske Fællesskab på området frihed, sikkerhed og retfærdighed.


	704801da.doc

