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TARKISTUKSET 7-10

Mietintöluonnos (PE394.208v01-00)
Hubert Pirker
Saksan liittotasavallan aloite neuvoston päätöksen tekemiseksi korruption vastaisesta 
yhteyspisteiden verkostosta

Päätösehdotus (11231/2007 – C6-0240/2007 – 2007/0809(CNS))

Saksan liittotasavallan teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Hubert Pirker

Tarkistus 7
1 artikla

Perustetaan Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden yhteyspisteiden verkosto, 
jäljempänä 'verkosto', jotta voidaan parantaa 
korruption ehkäisemiseksi ja torjumiseksi 
toteutettavaa viranomaisten ja virastojen 
välistä yhteistyötä Euroopassa. Euroopan 
komissio, Europol ja Eurojust osallistuvat 
verkoston toimintaan täysimääräisesti.

Perustetaan Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden yhteyspisteiden verkosto, 
jäljempänä 'verkosto', jotta voidaan parantaa 
korruption ehkäisemiseksi ja torjumiseksi 
toteutettavaa viranomaisten ja virastojen 
välistä yhteistyötä Euroopassa. Euroopan 
komissio (OLAF), Europol ja Eurojust 
osallistuvat verkoston toimintaan 
täysimääräisesti.

Or. en

Perustelu

Yksi OLAFin päätavoitteista on yhteisön talousarvioon liittyvän korruption torjunta. Tästä 
syystä OLAFin pitäisi olla olennainen osa tätä verkostoa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Hubert Pirker

Tarkistus 8
2 artikla

Verkosto muodostuu Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden viranomaisista ja virastoista, 
joiden tehtävänä on korruption ehkäiseminen 
ja torjunta. Jäsenvaltiot nimeävät jäsenet. 
Kukin jäsenvaltio nimeää vähintään yhden ja 
enintään kolme tällaista organisaatiota. 
Euroopan komissio nimeää omat 
edustajansa. Europol ja Eurojust voivat
kumpikin toimivaltansa puitteissa osallistua
verkoston toimintaan.

Verkosto muodostuu Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden viranomaisista ja virastoista, 
joiden tehtävänä on korruption ehkäiseminen 
ja torjunta. Jäsenvaltiot nimeävät jäsenet. 
Kukin jäsenvaltio nimeää vähintään yhden ja 
enintään kolme tällaista organisaatiota. 
Euroopan komissio (OLAF) nimeää omat 
edustajansa. OLAF, Europol ja Eurojust 
osallistuvat toimivaltansa puitteissa 
verkoston toimintaan.

Or. en

Perustelu

Yksi OLAFin päätavoitteista on yhteisön talousarvioon liittyvän korruption torjunta. Tästä 
syystä OLAFin pitäisi olla olennainen osa tätä verkostoa. Europolin ja Eurojustin kokemus ja 
tietämys ovat välttämättömiä vankkapohjaisen verkoston rakentamiseksi. Tästä syystä 
molempien on syytä olla keskeisesti mukana verkostossa, joten esittelijä haluaa näiden 
osallistumisen olevan pakollista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Iliana Malinova Iotova

Tarkistus 9
5 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Komissio ryhtyy paremman 
yhtenäisyyden saavuttamiseksi 
toimenpiteisiin mieluummin ennen 
Lissabonin sopimuksen voimaantuloa ja 
luo toimivat järjestelyt pysyvän sihteeristön 
perustamiseksi verkostolle, joka liitetään 
OLAFin rakenteeseen tai oikeus- ja 
sisäasioiden pääosastoon.

Or. en



AM\704801FI.doc 3/3 PE400.536v01-00

FI

Perustelu

Verkoston organisaatiota ei voida vahvistaa, ellei perusteta pysyvää sihteeristöä 
varmistamaan verkoston toiminnan jatkuvuutta. Kun pidetään mielessä, että esittelijän 
ajatuksena on määrätä verkoston toimintakulut komissiolle, tuntuu järkevältä uskoa samalle 
toimielimelle sihteeristön toiminnan perustaminen siihen liittyvän vastuun vuoksi ja 
luotettavan hallinnon, mukaan lukien taloushallinto, etujen vuoksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Iliana Malinova Iotova

Tarkistus 10
5 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Jotta verkosto voisi laatia konkreettisia 
Euroopan unionin tason 
lainsäädäntöehdotuksia, sillä on oltava 
oikeus hakea lisävaroja niistä Euroopan 
unionin talousarviomäärärahoista, jotka on 
osoitettu vapauden, oikeuden ja 
turvallisuuden alueen kehittämiseen.

Or. en

Perustelu

Neuvoston alkuperäisen ehdotuksen heikkous johtuu siitä, että organisaation ja rahoituksen 
osalta ei pystytty riittävästi takaamaan, että verkosto voisi kehittää tarvittavia valmiuksia 
lisäarvon tuottamiseksi tällä alalla jo tehdyille aloitteille. Tämän tarkistuksen myötä pyritään 
tarjoamaan selkeä perusta Euroopan yhteisön määrärahojen käytölle vapauden, oikeuden ja 
turvallisuuden alueella kyseistä tarkoitusta varten.
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