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Τροπολογία: Hubert Pirker

Τροπολογία 7
Άρθρο 1

Προκειμένου να βελτιωθεί η συνεργασία 
μεταξύ των αρχών και Υπηρεσιών 
πρόληψης και καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην Ευρώπη, δημιουργείται 
δίκτυο σημείων επαφής των κρατών μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής 
αποκαλούμενο «δίκτυο»). Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, η Ευρωπόλ και η Eurojust είναι 
πλήρως συνδεδεμένες με τις δραστηριότητες 
του δικτύου.

Προκειμένου να βελτιωθεί η συνεργασία 
μεταξύ των αρχών και Υπηρεσιών 
πρόληψης και καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην Ευρώπη, δημιουργείται 
δίκτυο σημείων επαφής των κρατών μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής 
αποκαλούμενο «δίκτυο»). Η Επιτροπή, η 
OLAF,  η Ευρωπόλ και η Eurojust είναι 
πλήρως συνδεδεμένες με τις δραστηριότητες 
του δικτύου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας από τους βασικούς σκοπούς της OLAF είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς σε βάρος του 
κοινοτικού προϋπολογισμού. Για τον λόγο αυτό, η OLAF πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο 
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τμήμα του δικτύου αυτού.

Τροπολογία: Hubert Pirker

Τροπολογία 8
Άρθρο 2

Το δίκτυο αποτελείται από αρχές και 
Υπηρεσίες των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες είναι 
επιφορτισμένες με την πρόληψη ή την 
καταπολέμηση της διαφθοράς. Τα μέλη 
διορίζονται από τα κράτη μέλη. Κάθε 
κράτος μέλος ορίζει τουλάχιστον έναν 
οργανισμό, αλλά όχι περισσότερους από 
τρεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διορίζει τους 
αντιπροσώπους της. Η Ευρωπόλ και η 
Eurojust δύνανται να συμμετέχουν, στα 
πλαίσια των αντιστοίχων αρμοδιοτήτων 
τους, στις δραστηριότητες του Δικτύου.

Το δίκτυο αποτελείται από αρχές και 
Υπηρεσίες των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες είναι 
επιφορτισμένες με την πρόληψη ή την 
καταπολέμηση της διαφθοράς. Τα μέλη 
διορίζονται από τα κράτη μέλη. Κάθε 
κράτος μέλος ορίζει τουλάχιστον έναν 
οργανισμό, αλλά όχι περισσότερους από 
τρεις. Η Επιτροπή (ΟLΑF) διορίζει τους 
αντιπροσώπους της. Η ΟLΑF, η Ευρωπόλ 
και η Eurojust συμμετέχουν, στα πλαίσια 
των αντιστοίχων αρμοδιοτήτων τους, στις 
δραστηριότητες του Δικτύου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας από τους βασικούς σκοπούς της OLAF είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς σε βάρος του 
κοινοτικού προϋπολογισμού. Για τον λόγο αυτό, η OLAF πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα του δικτύου αυτού. Για να δημιουργηθεί ένα καλά θεμελιωμένο δίκτυο είναι απαραίτητη 
η εμπειρογνωμοσύνη και η τεχνογνωσία της Europol και της Eurojust. Κατά συνέπεια, οι δύο 
αυτοί οργανισμοί πρέπει επίσης να αποτελέσουν αναπόσπαστο τμήμα του δικτύου αυτού και 
αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον ο εισηγητής ζητεί να χρησιμοποιηθεί η διατύπωση 
«συμμετέχουν» αντί της διατύπωσης «δύνανται να συμμετάσχουν».

Τροπολογία: Iliana Malinova Iotova

Τροπολογία 9
Άρθρο 5, παράγραφος 1α (νέα)

1α. Για να επιτευχθεί μεγαλύτερη συνοχή, η 
Επιτροπή λαμβάνει μέτρα, κατά προτίμηση 
πριν από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης 
της Λισσαβόνας, για να παράσχει 
λειτουργικές ρυθμίσεις για τη δημιουργία 
μιας μόνιμης γραμμαείας του δικτύου, η 
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οποία θα ενσωματωθεί στις δομές της  
OLAF ή της Γενικής Διεύθυνσης 
Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας 
(ΔΕΑ).

Or. en

Αιτιολόγηση

Οργανωτική ενδυνάμωση του δικτύου δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την ύπαρξη μόνιμης 
γραμματείας που θα διασφαλίζει τη συνέχεια της λειτουργίας του. Έχοντας υπόψη ότι η γενική 
ιδέα του εισηγητή είναι οι λειτουργικές δαπάνες του δικτύου να επιβαρύνουν την Επιτροπή, 
φαίνεται λογικό το ίδιο όργανο να αναλάβει και την παροχή των γραμματειακών υπηρεσιών,
τόσο για λόγους λογοδοσίας όσο και για λόγους χρηστής διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης και 
της οικονομικής.

Τροπολογία: Iliana Malinova Iotova

Τροπολογία 10
Άρθρο 5, παράγραφος 2α (νέα)

2α. Για την προώθηση συγκεκριμένων 
νομοθετικών προτάσεων με ευρωπαϊκή 
διάσταση, το δίκτυο θα είναι επιλέξιμο να 
υποβάλει αίτηση για χορήγηση 
συμπληρωματικών κονδυλίων από τις 
πιστώσεις του κοινοτικού προϋπολογισμού 
που έχουν εγγραφεί για την ανάπτυξη του 
χώρου ελευθερίας, δικαιοσύνης και 
ασφάλειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αδυναμία της αρχικής πρότασης του Συμβουλίου έγκειται στην έλλειψη επαρκών 
οργανωτικών και χρηματοπιστωτικών εγγυήσεων ότι το δίκτυο θα είναι σε θέση να αναπτύξει 
ικανότητες που θα μπορούν να αποδώσουν "προστιθέμενη αξία" σε ήδη αναληφθείσες 
πρωτοβουλίες στον τομέα αυτό. Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στο να παράσχει ρητή βάση για 
την αξιοποίηση των χρηματοπιστωτικών μέσων που διαθέτει προς τον σκοπό αυτό η 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα στον τομέα της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ασφάλειας.
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