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Saksamaa Liitvabariigi algatus eesmärgiga võtta vastu nõukogu otsus korruptsioonivastase 
kontaktpunktide võrgustiku kohta

Ettepanek võtta vastu otsus (11231/2007 – C6-0240/2007 – 2007/0809(CNS))

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hubert Pirker

Muudatusettepanek 7
Artikkel 1

Et parandada ametiasutuste vahelist 
koostööd korruptsiooni vältimiseks ja selle 
vastu võitlemiseks Euroopas, tuleks luua 
Euroopa Liidu liikmesriikide 
kontaktpunktide võrgustik (edaspidi 
„võrgustik”). Euroopa Komisjon, Europol ja 
Eurojust on täiel määral kaasatud võrgustiku 
töösse.

Et parandada ametiasutuste vahelist 
koostööd korruptsiooni vältimiseks ja selle 
vastu võitlemiseks Euroopas, tuleks luua 
Euroopa Liidu liikmesriikide 
kontaktpunktide võrgustik (edaspidi 
„võrgustik”). Euroopa Komisjon (OLAF), 
Europol ja Eurojust on täiel määral kaasatud 
võrgustiku töösse.

Or. en

Selgitus

OLAFi üks põhilisi eesmärke on võidelda korruptsiooni vastu ühenduse eelarve täitmisel. Sel 
põhjusel peaks OLAF olema kõnealuse võrgustiku oluline osa.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Hubert Pirker

Muudatusettepanek 8
Artikkel 2

Võrgustik koosneb Euroopa Liidu 
liikmesriikide ametiasutustest, kelle 
ülesandeks on korruptsiooni vältimine või 
selle vastu võitlemine. Liikmesriigid 
määravad kindlaks võrgustikku kuuluvad 
ametiasutused. Iga liikmesriik määrab 
vähemalt ühe, kuid mitte rohkem kui kolm 
organisatsiooni. Euroopa Komisjon määrab 
oma esindajad. Europol ja Eurojust võivad 
osaleda võrgustiku töös oma vastavate 
pädevuste piires.

Võrgustik koosneb Euroopa Liidu 
liikmesriikide ametiasutustest, kelle 
ülesandeks on korruptsiooni vältimine või 
selle vastu võitlemine. Liikmesriigid 
määravad kindlaks võrgustikku kuuluvad 
ametiasutused. Iga liikmesriik määrab 
vähemalt ühe, kuid mitte rohkem kui kolm 
organisatsiooni. Euroopa Komisjon (OLAF) 
määrab oma esindajad. OLAF, Europol ja 
Eurojust osalevad võrgustiku töös oma 
vastavate pädevuste piires.

Or. en

Selgitus

OLAFi üks põhilisi eesmärke on võidelda korruptsiooni vastu ühenduse eelarve täitmisel. Sel 
põhjusel peaks OLAF olema kõnealuse võrgustiku oluline osa. Europoli ja Eurojusti 
kogemused ja oskusteave on tugeva baasiga võrgustiku loomisel asendamatud. Seega peaksid 
need kaks samuti moodustama võrgustiku lahutamatu osa, mistõttu raportöör palub muuta 
nende osalemise kohustuslikuks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Iliana Malinova Iotova

Muudatusettepanek 9
Artikli 5 lõige 1 a (uus)

1 a. Saavutamaks suuremat sidusust, võtab 
komisjon soovitavalt enne Lissaboni 
lepingu jõustumist meetmed, et tagada 
tingimused võrgustikule alalise 
sekretariaadi loomiseks, mis oleks osa 
OLAFi või õigus-, vabadus- ja 
turvalisusküsimuste peadirektoraadi (JLS) 
struktuurist.

Or. en
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Selgitus

Võrgustiku organisatoorset tugevdamist ei saa saavutada ilma alatise sekretariaadi 
loomiseta, mis tagab võrgustiku tegevuse järjepidevuse. Arvestades, et raportööri üldine idee 
on lasta komisjonil katta võrgustiku tegevuskulud, tundub mõistlik jätta sekretariaadi 
ülesanded samale institutsioonile, seda nii aruandluse kui ka usaldusväärse juhtimise, k.a 
finantsjuhtimise huvides.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Iliana Malinova Iotova

Muudatusettepanek 10
Artikli 5 lõige 2 a (uus)

2 a. Võrgustikul on konkreetsete Euroopa 
tasandi seadusandlike ettepanekute 
väljatöötamise eesmärgil õigus taotleda 
lisarahastamist ELi eelarve 
assigneeringutest, mis on eraldatud 
vabadusel, õigusel ja turvalisusel rajaneva 
ala arendamiseks. 

Or. en

Selgitus

Nõukogu esialgse ettepaneku nõrkus seisneb ebapiisavates korralduslikes ja rahalistes 
garantiides, mis võimaldaksid võrgustikul arendada vajalikke võimeid selles valdkonnas juba 
tehtud algatustele lisandväärtuse andmiseks. Selle muudatusettepanekuga tahetakse anda 
selge alus Euroopa Ühenduse vabadusel, õigusel ja turvalisusel rajanevale alale eraldatud 
rahaliste vahendite kasutamiseks nimetatud otstarbel.
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