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A Németországi Szövetségi Köztársaság egy korrupcióellenes kapcsolattartói hálózatról szóló 
tanácsi határozat elfogadására irányuló kezdeményezése

Határozatra irányuló javaslat (11231/2007 – C6-0240/2007 – 2007/0809(CNS))

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, benyújtotta: Hubert Pirker

Módosítás: 7
1. cikk

Európában a korrupció megelőzésére és az 
ellene való küzdelemre irányuló, hatóságok 
és szervezetek közötti együttmőködés 
javítása érdekében létre kell hozni az 
Európai Unió tagállamaiban egy 
kapcsolattartói hálózatot (a továbbiakban: a 
hálózat). Az Európai Bizottság, az Europol 
és az Eurojust teljes mértékben részt vesz a 
hálózat tevékenységeiben.

Európában a korrupció megelőzésére és az 
ellene való küzdelemre irányuló, hatóságok 
és szervezetek közötti együttmőködés 
javítása érdekében létre kell hozni az 
Európai Unió tagállamaiban egy 
kapcsolattartói hálózatot (a továbbiakban: a 
hálózat). A Bizottság (OLAF), az Europol és 
az Eurojust teljes mértékben részt vesz a 
hálózat tevékenységeiben.

Or. en

Indokolás

Az OLAF egyik legfőbb célkitűzése a közösségi költségvetéssel kapcsolatos korrupció elleni 
küzdelem. Emiatt az OLAF-nak e hálózat elválaszthatatlan részét kell képeznie.
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Módosítás, benyújtotta: Hubert Pirker

Módosítás: 8
2. cikk

A hálózat az Európai Unió tagállamainak 
azon hatóságaiból és szervezeteiből áll, 
amelyek feladata a korrupció megelőzése és 
az ellene való küzdelem. Tagjait a 
tagállamok jelölik ki. Az egyes tagállamok 
legalább egy tagot jelölnek ki, de legfeljebb 
három szervezetet. Az Európai Bizottság 
kijelöli a képviselőit. Az Europol és az 
Eurojust saját hatáskörükön belül részt vehet
a hálózat tevékenységeiben.

A hálózat az Európai Unió tagállamainak 
azon hatóságaiból és szervezeteiből áll, 
amelyek feladata a korrupció megelőzése és 
az ellene való küzdelem. Tagjait a 
tagállamok jelölik ki. Az egyes tagállamok 
legalább egy tagot jelölnek ki, de legfeljebb 
három szervezetet. A Bizottság (OLAF)
kijelöli a képviselőit. Az OLAF, az Europol 
és az Eurojust saját hatáskörükön belül részt 
vesznek a hálózat tevékenységeiben.

Or. en

Indokolás

Az OLAF egyik legfőbb célkitűzése a közösségi költségvetéssel kapcsolatos korrupció elleni 
küzdelem. Emiatt az OLAF-nak e hálózat elválaszthatatlan részét kell képeznie. Egy 
megfelelően megalapozott hálózat létrehozása érdekében elengedhetetlen az Europol és az 
Eurojust tapasztalata és szakmai jártassága. Következésképpen e két szervnek szintén e 
hálózat elválaszthatatlan részét kell képeznie, ezért az előadó kéri, hogy a „vehet” szó 
helyébe a „vesznek” szó lépjen.

Módosítás, benyújtotta: Iliana Malinova Iotova

Módosítás: 9
5. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) A koherencia növelése végett a 
Bizottság –lehetőleg még a Lisszaboni 
Szerződés életbe lépése előtt – lépéseket tesz 
működőképes intézkedések meghozatalára 
egy állandó, az OLAF vagy az 
Igazságügyek, Szabadság és Biztonság 
Főigazgatósága (JLS) struktúrájába 
integrált titkárság létrehozása érdekében a 
hálózat számára.

Or. en
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Indokolás

A hálózat szervezeti megerősítését nem lehet elérni egy, a folyamatos működést biztosító 
állandó titkárság létrehozása nélkül. Szem előtt tartva, hogy az előadó azon átfogó 
célkitűzését, hogy a hálózat működési költségeit a Bizottság viselje, az elszámoltathatóság és 
a hatékony és eredményes irányítás (a pénzgazdálkodást is beleértve) érdekében logikusnak 
tűnik, hogy a titkársági funkciók biztosításával is ugyanazt azt intézményt bízzák meg, 

Módosítás, benyújtotta: Iliana Malinova Iotova

Módosítás: 10
5. cikk (2 a) bekezdés (új)

(2a) Konkrét, európai dimenzióval bíró 
jogalkotási javaslatok kidolgozása céljából 
a hálózatnak jogosultnak kell lennie arra, 
hogy pályázhasson az EU-nak a 
szabadságon, biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térség 
létrehozására elkülönített költségvetési 
előirányzataiból való kiegészítő 
finanszírozásra.

Or. en

Indokolás

A Tanács kezdeti javaslatainak gyengesége abban rejlett, hogy nem nyújtottak elégséges 
szervezeti és pénzügyi garanciát arra, hogy a hálózat ki tudja alakítani azokat a képességeket, 
amelyekre ahhoz van szükség, hogy hozzáadott értéket tudjon biztosítani az e területen már 
elindított kezdeményezésekhez. E módosítás célja, hogy egyértelmű alapot hozzon létre az 
Európai Közösség rendelkezésére álló pénzügyi eszközök fenti célból történő 
felhasználásához az igazságügyek, a szabadságon és a biztonság területén.
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